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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

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

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

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

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

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

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

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

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

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

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

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

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

chân đứng trong bộ kinh này.    

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

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

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

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

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

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

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

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

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

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

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

Đức Phật đã chỉ dạy. 

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

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

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

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

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

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

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

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

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

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

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

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

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

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

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

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

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

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

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

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

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

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

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

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

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

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

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

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

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

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

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

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

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

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

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

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

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

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

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

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

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

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

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

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

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

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

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

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

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

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

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

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

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

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

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

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

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

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

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

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

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

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                                     Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1 10 hộ trì nhân pháp - Kinh PHÚNG 

TỤNG – 33 Trường II, 567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567  

(Trích đoạn) 

1. Mười hộ trì nhân pháp:  

- Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ kheo có giới 

hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 

bổn Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi, chánh 

hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 

nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Này 

các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có giới hạnh, 

sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 

Pàtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 

thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, 

thọ lãnh và tu học trong giới pháp. Pháp như 

vậy là hộ trì nhân.  

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo nghe 

nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa 

những gì đã nghe. Những pháp ấy, sơ thiện, 

trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý căn cú cụ túc, 

đề cao đời sống Phạm hạnh, hoàn toàn đầy 
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đủ thanh tịnh những pháp ấy, vị đã nghe 

nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc 

nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu 

nhờ chánh kiến. Này các Hiền giả, vị Tỷ 

kheo nào, đa văn... khéo thành tựu nhờ 

chánh kiến, pháp như vậy là hộ trì nhân. 

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo là 

thiện hữu, thiện bạn lữ, là thiện bạn đảng, là 

hộ trì nhân. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo 

nào là thiện hữu, là thiện bạn lữ, là thiện bạn 

đảng. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 

- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo thiện 

ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm nhường, 

nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách cung 

kính. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào thiện 

ngôn... nhận sự chỉ trích một cách cung kính. 

Pháp như vậy là hộ trì nhân.  

- Này các Hiền giả, khi nào có những trách 

nhiệm cần phải làm đối với các vị đồng 

Phạm hạnh niên lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, 

không có biếng nhác, suy tư một cách đầy 

đủ các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ 

để tổ chức.  Này các Hiền giả, một vị Tỷ 

kheo nào, đối với các vị đồng Phạm hạnh... 
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vừa đủ để tổ chức. Pháp như vậy là hộ trì 

nhân. 

- Này các Hiền giả, lại nữa có vị Tỷ kheo ưa 

Pháp, ái luyến nói Pháp, tự mình vô cùng 

hoan hỷ đối với Thắng pháp, Thắng luật. 

Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào ưa Pháp... 

vô cùng hoan hỷ đối với Thắng pháp, Thắng 

luật. Pháp như vậy là hộ trì nhân. 

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo tự 

mình bằng lòng với các vật dụng nhận được 

như y phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược. 

Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào tự bằng 

lòng... Pháp như vậy là hộ trì nhân. 

- Này các Hiền giả, lại nữa vị Tỷ kheo sống 

tinh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, 

thành tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên 

trì tinh tấn, nhẫn trì không phế bỏ các thiện 

pháp. Này các Hiền giả, một vị Tỷ kheo nào 

sống tinh tấn siêng năng... nhẫn trì không 

phế bỏ các thiện pháp. Pháp như vậy là hộ 

trì nhân. 

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo chánh 

niệm, đầy đủ tối thượng niệm và tỉnh giác, 
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nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và làm 

từ lâu. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo nào có 

chánh niệm, ghi nhớ những điều đã nói và 

làm từ lâu. Pháp như vậy là hộ trì nhân.   

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ kheo có huệ 

trí, đầy đủ sanh diệt trí, hướng đến sự quyết 

trạch các bậc Thánh, chơn chánh diệt trừ 

mọi đau khổ. Này các Hiền giả, vị Tỷ kheo 

nào có huệ trí... chơi chánh diệt trừ mọi đau 

khổ. Pháp như vậy là bộ trì nhân. 
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2 3 hạng người - Kinh NGỰA CHƯA 

ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC – Tăng I, 526 

 

NGỰA CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC – Tăng I, 526 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa 

chưa được điều phục và Ta sẽ giảng về ba hạng 

người chưa được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo 

tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

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

sau:  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa 

được điều phục?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Có loại ngựa chưa được điều phục, có tốc lực, 

nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối: bề 

cao, chu vi, bề ngoài.  

- Nhưng ở đây, có loại ngựa chưa được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có 

cân đối.  

- Nhưng ở đây, có loại ngựa chưa được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và có cân đối.  
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Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa 

được điều phục. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người chưa 

được điều phục?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Có hạng người chưa được điều phục, có tốc 

lực, nhưng không có sắc đẹp, không có cân 

đối.  

- Nhưng ở đây, có hạng người chưa được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có 

cân đối.  

- Nhưng ở đây, có hạng người chưa được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, và có cân đối.  

Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa 

được điều phục. 

2. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ 

biết: "Đây là Khổ"; như thật rõ biết: "Đây là 

Khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt"; 

như thật rõ biết: "Đây là con Đường đưa đến 

Khổ diệt"; Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  
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- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy lại ngập ngừng không có trả lời. Đây Ta 

nói trong nghĩa không có sắc đẹp.  

- Vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng, như 

y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 

phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có 

cân đối.  

3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 

cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ 

biết: "Đây là Khổ"; như thật rõ biết: "Đây là 

Khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt"; 

như thật rõ biết: "Đây là con Đường đưa đến 

Khổ diệt"; Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta 

nói trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối.  

4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ 

biết: "Đây là Khổ"; như thật rõ biết: "Đây là 

Khổ tập"; như thật rõ biết: "Đây là Khổ diệt"; 

như thật rõ biết: "Đây là con đường đưa đến 

Khổ diệt"; Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta 

nói trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ 

ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng 

người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người chưa 

được điều phục.  

 

NGỰA ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC – Tăng I, 529 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về ba loại ngựa 

được điều phục và Ta sẽ giảng về ba hạng người đã 
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được điều phục. Hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 

nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

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

sau:  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được 

điều phục?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Có loại ngựa được điều phục, có tốc lực, nhưng 

không có sắc đẹp, không có cân đối.  

- Nhưng ở đây, có loại ngựa được điều phục, có 

tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối.  

- Nhưng ở đây, có loại ngựa được điều phục, có 

tốc lực, có sắc đẹp, và có cân đối.  

Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa được 

điều phục. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người 

được điều phục?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Có hạng người được điều phục, có tốc lực, 

nhưng không có sắc đẹp, không có cân đối.  

- Nhưng ở đây, có hạng người được điều phục, 

có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối.  
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- Nhưng ở đây, có hạng người được điều phục, 

có tốc lực, có sắc đẹp, và có cân đối.  

Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được 

điều phục. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được 

điều phục, có tốc lực, người không có sắc đẹp, không 

có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 

được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời 

ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy ngập ngừng, vị ấy không có trả lời. Đây 

Ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp. 

- Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 

phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có 

cân đối.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có 

cân đối?  
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 

được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời 

ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói 

trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy không  nhận được các đồ tư dụng, như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân đối.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 

được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời 

ấy nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật, 

vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta nói 

trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ 

ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối.  
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối.  

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người được điều phục. 

 

CÁC LOẠI NGỰA THUẦN THỤC – Tăng I, 532 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về ba loại 

ngựa hiền thiện, thuần thục, ba hạng người hiền 

thiện, thuần thục. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền 

thiện, thuần thục?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, nhưng không có 

sắc đẹp, không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 

đối.  

Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa 

hiền thiện, thuần thục.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người hiền 

thiện, thuần thục?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, nhưng không có 

sắc đẹp, không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 

đối.  

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người hiền thiện, thuần thục.  

2. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc 

đẹp, không có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 

thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 

nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị 

ấy ngập ngừng không trả lời. Đây Ta nói trong 

nghĩa không có sắc đẹp. 
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- Vị ấy không  nhận được các đồ tư dụng, như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, 

thuần thục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối. 

3. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 

không có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 

thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 

nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị 

ấy liền trả lời không có ngập ngừng. Đây Ta 

nói trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, 

thần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không có cân 

đối. 
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4. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 

thiện, thuần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối?  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với 

thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 

nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp và thắng luật, vị 

ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta 

nói trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ 

ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện, 

thần thục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người hiền thiện, thuần thục. 
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3 4 Thánh truyền thống - Kinh 

TRUYỀN THỐNG – Tăng I, 600 

 

TRUYỀN THỐNG – Tăng I, 600 

1. - Có bốn truyền thống bậc Thánh này, này các 

Tỷ-kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết 

là truyền thống, kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước 

không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ 

không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la-

môn có trí quở trách. Thế nào là bốn? 

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất 

cứ loại y nào, và nói lời tán thán sự biết đủ với bất 

cứ loại y nào, không vì nhân y phục rơi vào sự tầm 

cầu bất chính, không thích hợp.  

- Nếu không được y, không có lo âu tiếc nuối;  

- Nếu được y không có tham lam, mê say, tham 

đắm; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ thấy được 

sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ y,  

- Không vì biết đủ với bất cứ loại y nào, không 

có khen mình chê người.  

- Ai ở đây, khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 

động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 

đấy gọi là Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 

thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 
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 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất 

cứ loại đồ ăn khất thực nào, và nói lời tán thán sự 

biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, không 

vì nhân khất thực rơi vào sự tầm cầu bất chính, 

không thích hợp.  

- Nếu không được đồ ăn khất thực, không có lo 

âu tiếc nuối;  

- Nếu được đồ ăn khất thực, không có tham lam, 

mê say, tham đắm; thấy sự nguy hiểm và với 

trí tuệ thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ đồ 

ăn khất thực,  

- Không vì biết đủ với bất cứ loại đồ ăn khất thực 

nào, không có khen mình, chê người.  

- Ai ở đây khôn khéo (thiện xảo), không có thụ 

động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 

thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 

 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết đủ với bất 

cứ loại sàng tọa nào, và nói lời tán thán sự biết đủ 

với bất cứ loại sàng tọa nào, không vì nhân sàng 

tọa rời vào sự tầm cầu bất chính, không thích hợp.  

- Nếu không được sàng tọa, không có lo âu tiếc 

nuối;  
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- Nếu được sàng tọa, không có tham lam, mê 

say, đắm đuối; thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ 

thấy được sự xuất ly, vị ấy hưởng thọ sàng tọa,  

- Không vì biết đủ đối với bất cứ loại sàng toạ 

nào mà khen mình chê người.  

- Ai ở đây khôn khéo, (thiện xảo), không có thụ 

động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là vị Tỷ-kheo đứng ở trên Thánh truyền 

thống kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 

 Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ưa thích tu 

tập, vui thích tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích 

đoạn tận, nhưng không vì ưa thích tu tập, vui thích 

tu tập, ưa thích đoạn tận, vui thích đoạn tận mà 

khen mình chê người. Ai ở đây khôn khéo, không 

có thụ động, tỉnh giác, chánh niệm, này các Tỷ-

kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đứng trên Thánh truyền 

thống, kỳ cựu, được nhận biết là tối sơ. 

Bốn truyền thống bậc Thánh này, này các Tỷ-

kheo, được biết là tối sơ, có đã lâu đời, được biết là 

truyền thống kỳ cựu, không có tạp nhiễm, trước 

không bị tạp nhiễm, nay không bị tạp nhiễm, sẽ 

không bị tạp nhiễm, không bị các Sa-môn, Bà-la-

môn có trí quở trách. 

2. Thành tựu bốn Thánh truyền thống này, này các 

Tỷ-kheo:  
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- Nếu Tỷ-kheo trú ở phương Đông, vị ấy nhiếp 

phục không hoan hỷ, không hoan hỷ không 

nhiếp phục vị ấy.  

- Nếu trú ở phương Tây, vị ấy nhiếp phục không 

hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị 

ấy.  

- Nếu trú ở phương Bắc, vị ấy nhiếp phục không 

hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị 

ấy.  

- Nếu trú ở phương Nam, vị ấy nhiếp phục không 

hoan hỷ, không hoan hỷ không nhiếp phục vị 

ấy.  

- Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì bậc trí nhiếp 

phục không hoan hỷ và hoan hỷ.  

3. Hoan hỷ không nhiếp phục, 

Không nhiếp phục bậc trí, 

Không hoan hỷ không nhiếp,  

Không nhiếp phục bậc trí, 

Bậc trí nhiếp phục được, 

Nhiếp phục không hoan hỷ. 

Vị xóa bỏ mọi nghiệp,  

Trừ khử và ngăn chặn, 

Như vàng ròng Diêm-phù. 

Ai xứng đáng cất giữ? 

Chư Thiên khen vị ấy, 

Phạm thiên cũng tán thán. 
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4 4 loại bệnh của người xuất gia - Kinh 

BỆNH – Tăng II, 86 

 

BỆNH – Tăng II, 86 

1. Này các Tỷ-kheo, có hai loại bệnh này. Thế nào 

là hai? 

- Bệnh về thân  

- Bệnh về tâm. 

Này các Tỷ-kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự 

nhận mình là không thân bệnh được một năm, tự 

nhận mình là không thân bệnh được hai năm, được 

ba … được bốn … được năm … được mười … được 

hai mươi … được ba mươi … được bốn mươi … tự 

nhận mình là không thân bệnh được năm mươi năm, 

tự nhận mình là không thân bệnh được một trăm 

năm. Chúng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, rất khó tìm 

được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 

không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ 

những vị đã đoạn trừ các lậu hoặc.  

2. Này các Tỷ-kheo, có bốn loại bệnh này cho người 

xuất gia. Thế nào là bốn? 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người có dục lớn, bực 

bội tức tối, không tự bằng lòng với các đồ vật 

như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 

trị bệnh.  

- Người ấy vì nhiều dục lớn, bực bội tức tối, 

không tự bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khởi 

lên thèm khát, ác dục, muốn được các điều 

không được tán thán, muốn được các lợi 

dưỡng, cung kính, danh vọng.  

- Vị ấy nỗ lực, cố gắng, tinh tấn để được các điều 

không được tán thán, muốn được các lợi 

dưỡng, cung kính, danh vọng.  

- Vị ấy sau khi tính toán, đi đến các gia đình; sau 

khi tính toán, ngồi xuống; sau khi tính toán, 

thuyết pháp; sau khi tính toán, ngưng nín tiểu 

tiện, đại tiện.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là bốn chứng bệnh của 

người xuất gia.  

3. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như 

sau:  

- "Ta sẽ không có dục lớn, bực bội tức tối, tự 

bằng lòng với các đồ vật như y, đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, dược phẩm trị bệnh.  
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- Ta sẽ không khởi lên thèm khát, ác dục, muốn 

được các điều không đáng được tán thán, muốn 

được các lợi dưỡng, cung kính, danh vọng.  

- Ta sẽ không nỗ lực, không cố gắng, không tinh 

tấn để được các lợi dưỡng, cung kính, danh 

vọng.  

- Ta sẽ kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 

chạm với ruồi và muỗi, với gió và mưa và các 

vật bò sát, (kham nhẫn) các hình thức nói phô 

khó chịu, khó chấp nhận.  

- Ta sẽ chịu đựng các khổ thọ về thân, khởi lên 

khổ đau, nhói đau, mãnh liệt, kịch liệt, không 

khả hỷ, không khả ý, đứt mạng sống".  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập.  
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5 4 ái sanh cho người tu - Kinh KHÁT 

ÁI – Tăng I, 566 

 

KHÁT ÁI – Tăng I, 566 

 Có bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào 

ái sanh, có thể sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. Thế nào 

là bốn?  

- Do nhân y áo, này các Tỷ-kheo, ái khi khởi lên, 

khởi lên nơi vị Tỷ-kheo,  

- Hay do nhân đồ ăn khất thực …  

- Hay do nhân sàng tọa …  

- Hay do nhân đây là hữu, đây là phi hữu, ái khi 

khởi lên, khởi lên vị Tỷ-kheo.  

Bốn ái sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, khi nào ái 

sanh, có thể sanh khởi nơi vị Tỷ-kheo. 

- Người có ái làm bạn 

Sẽ luân chuyển dài dài 

Khi hiện hữu chỗ này 

Khi hiện hữu chỗ khác 

Người ấy không dừng được  

Sự luân chuyển tái sanh. 

- Rõ biết nguy hại này 

Chính ái sanh đau khổ  
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Tỷ-kheo từ bỏ ái 

Không nắm giữ chấp thủ 

An trú, không thất niệm 

Vị ấy sống xuất gia.  
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6 4 ái sanh cho người tu - Kinh PHÚNG 

TỤNG – 33 Trường II, 567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567  

(Trích đoạn) 

 

 

1. Bốn ái sanh:  

- Này các Hiền giả, do nhơn y phục, vị Tỷ-

kheo khởi lên lòng tham ái.  

- Này các Hiền giả, do nhơn đồ ăn khất 

thực, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái.  

- Này các Hiền giả, do nhơn phòng xá, vị 

Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái.  

- Này các Hiền giả, do nhơn hữu và phi 

hữu, vị Tỷ-kheo khởi lên lòng tham ái. 

 



 

37 TỨ VẬT DỤNG 
 

7 5 phi thời để tinh cần - Kinh THỜI 

GIAN ĐỂ TINH CẦN – Tăng II, 411 

 

THỜI GIAN ĐỂ TINH CẦN – Tăng II, 411 

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

Thế nào là năm? 

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

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

nhất để tinh cần. 

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

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

thời thứ hai để tinh cần. 

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

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

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

thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. 

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

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

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

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

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

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

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

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

thời thứ năm để tinh cần. 

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

tinh cần. 

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

cần. Thế nào là năm? 

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

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

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

đúng thời thứ  nhất để tinh cần. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống 

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

giữa chúng Tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn 

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

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

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

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

tinh cần. 

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

để tinh cần. 
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8 9 hạng người - Kinh NGỰA CHƯA 

ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC – Tăng IV, 131 

 

NGỰA CHƯA ĐƯỢC ĐIỀU PHỤC – Tăng IV, 131 

1.- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về:  

- Ba loại ngựa chưa được điều phục và ba hạng 

người chưa được điều phục;  

- Ba loại ngựa được điều phục, và ba hạng người 

được điều phục;  

- Ba loại ngựa hiền thiện thuần lương và ba hạng 

người hiền thiện thuần lương.  

Hãy nghe và khéo tác ý. Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

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

sau: 

2.- Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa chưa 

được điều phục? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa 

được điều phục có tốc lực nhưng không có sắc 

đẹp, không có cân đối bề cao, chu vi bề ngoài.  
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp và có 

cân đối.  

Ba loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa chưa 

được điều phục. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người 

chưa được điều phục? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc 

đẹp, không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân 

đối.  

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người chưa được điều phục. 



 

42 TỨ VẬT DỤNG 
 

4. Thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ 

tri: "Đây là Khổ", như thật tuệ tri: "Đây là 

Khổ tập", như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt", 

như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa đến 

Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy lại ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta 

nói trong nghĩa không có sắc đẹp.  

- Vị ấy không có nhận được các đồ tư dụng, như 

y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chưa có điều 

phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, không có 

cân đối. 

5. Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 

có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ 

tri: "Đây là Khổ", như thật tuệ tri: "Đây là 

Khổ tập", như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt", 
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như thật tuệ tri: "Đây là con đường đưa đến 

Khổ diệt". Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, 

vị ấy liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta 

nói trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Nhưng vị ấy không nhận được các đồ tư dụng, 

như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 

trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân 

đối. 

6. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là người chưa 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật tuệ 

tri: "Đây là Khổ"..., như thật tuệ tri: "Đây là 

con Đường đưa đến khổ diệt". Đây Ta nói 

trong nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 

liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 

trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy nhận được các đồ tư dụng, như y áo, đồ 

ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối.  
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp có cân đối. Những 

hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người 

chưa được điều phục. 

7. Này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa được 

điều phục? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được 

điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không 

có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối.  

Các loại này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng loại ngựa 

được điều phục. 

8. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba hạng người 

được điều phục? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 

điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối.  
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không 

có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 

điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người được 

điều phục, có tốc lực, không có sắc đẹp, không có 

cân đối? 

1. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy, 

được nhập Niết-bàn, không còn phải trở lui đời 

này nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

2. Nhưng được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị 

ấy ngập ngừng, không có trả lời. Đây Ta nói 

trong nghĩa không có sắc đẹp.  

3. Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người chưa được 

điều phục, có tốc lực, nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối. 
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Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng không 

có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 

được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này 

nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 

trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói trong 

nghĩa có sắc đẹp.  

- Nhưng vị này không nhận được các đồ tư dụng 

như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 

trị bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. 

9. Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người 

được điều phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt 

năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy 

được nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời này 

nữa. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  
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- Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 

liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 

trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Và vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, 

đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người được điều 

phục, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối. Những hạng 

người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng người được 

điều phục. 

10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại ngựa hiền 

thiện thuần lương? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có 

sắc đẹp, không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có loại ngựa hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có 

cân đối.  

Những loại này, này các Tỷ-kheo, là ba loại ngựa 

hiền thiện thuần lương. 
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11. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba loại người 

hiền thiện thuần lương? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, nhưng không có 

sắc đẹp, không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, nhưng 

không có cân đối.  

- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có 

cân đối.  

Những hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người hiền thiện thuần lương. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc 

đẹp, không có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 

trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 

giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 

nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 

ngập ngừng, không trả lời. Đây Ta nói trong 

nghĩa không có sắc đẹp.  



 

49 TỨ VẬT DỤNG 
 

- Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 

thuần lương, có tốc lực nhưng không có sắc đẹp, 

không có cân đối. 

Như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng 

không có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 

trí, chúng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 

giải thoát, tuệ giải thoát. Đây Ta nói trong 

nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 

liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 

trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị 

bệnh. Đây Ta nói trong nghĩa không có cân 

đối.  
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 

thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có 

cân đối. 

Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền 

thiện thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối? 

- Ở đây, này các Tỷ-kheo do đoạn diệt các lậu 

hoặc, tự mình với thắng trí, chúng ngộ, chứng 

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

thoát. Đây Ta nói trong nghĩa có tốc lực.  

- Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy 

liền trả lời, không có ngập ngừng. Đây Ta nói 

trong nghĩa có sắc đẹp.  

- Vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ 

ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

Đây Ta nói trong nghĩa có cân đối.  

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người hiền thiện 

thuần lương, có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối.  

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, là ba hạng 

người hiền thiện thuần lương.  
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9 Bỏ đi không cần xin phép - Kinh KHU 

RỪNG – 17 Trung I, 239 

 

KINH KHU RỪNG 

(Vanapatthasuttam) 

 – Bài kinh số 17 – Trung I, 239 

 

Tôi nghe như vầy: 

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

Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 

(Cấp Cô Độc). Ở đây, 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: "Chư Tỷ-kheo, Ta sẽ 

giảng cho các Người pháp môn về khu rừng. Hãy 

nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng".  

– "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Những Tỷ-kheo 

ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 

– Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một 
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khu rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các 

niệm chưa được an trú không được an trú, tâm tư 

chưa được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu 

hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn 

toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược 

chưa được chứng đạt không được chứng đạt, và 

những vật dụng này cần thiết cho đời sống mà một 

người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh, những vật dụng 

này kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo ấy cần phải suy nghĩ: "Ta sống tại khu rừng 

này, Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa 

được an trú không được an trú, tâm tư chưa được 

định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa 

được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn 

đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa 

được chứng đạt không được chứng đạt, và những vật 

dụng cần thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần 

phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 

dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm được 

một cách khó khăn". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 

phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại, ngay lúc 

ban ngày hay lúc ban đêm. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu 

rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm 

chưa được an trú không được an trú, tâm tư chưa 
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được định tĩnh không được định tĩnh, các lậu hoặc 

chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được hoàn toàn 

đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược chưa 

được chứng đạt không được chứng đạt, và những vật 

dụng cần thiết cho đời sống mà một người xuất gia 

cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng này kiếm 

được một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu 

rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm 

chưa được an trú không được an trú... những vật 

dụng này kiếm được một cách không khó khăn. 

Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia 

đình sống không gia đình, không phải vì đồ ăn khất 

thực... không phải vì sàng tọa... không phải vì dược 

phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu rừng 

này, các niệm chưa được an trú không được an trú... 

vô thượng an ổn, khỏi các ách phược không được 

chứng đạt". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy chỉ với 

suy tính này phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở 

lại. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu 

rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm 

chưa được an trú được an trú, tâm tư chưa được định 

tĩnh được định tĩnh; các lậu hoặc chưa được hoàn 



 

54 TỨ VẬT DỤNG 
 

toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an 

ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được 

chứng đạt, nhưng những vật dụng cần thiết cho đời 

sống một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y 

phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 

những vật này kiếm được một cách khó khăn. Chư 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta 

sống tại khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, 

các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng 

an ổn, khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được 

chứng đạt... những vật dụng này kiếm được một cách 

khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta xuất 

gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải 

vì món ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... 

không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ 

bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi 

ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú 

được an trú... vô thượng an ổn, khỏi các ách phược 

được chứng đạt". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy chỉ 

với suy tính này, phải ở lại khu rừng ấy, không được 

bỏ đi. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống tại một khu 

rừng nào. Tỷ-kheo sống tại khu rừng này, các niệm 

chưa được an trú được an trú... vô thượng an ổn, khỏi 

các ách phược chưa được chứng đạt được chứng đạt. 

Và những vật dụng cần thiết... kiếm được một cách 
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không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải 

suy nghĩ như sau: "Ta sống tại khu rừng này. Khi ta 

sống tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú 

được an trú... vô thượng an ổn, khỏi các ách phược 

chư hứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng này 

cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn". 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải ở lại khu rừng cho 

đến trọn đời, không được rời bỏ. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một làng 

nào... sống tại một thị trấn nào... sống tại một đô thị 

nào... sống tại một quốc gia nào... sống gần một 

người nào. Tỷ-kheo sống gần người này, các niệm 

chưa được an trú không được an trú... không được 

chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết... kiếm 

được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 

cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống gần người này. 

Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an 

trú không được an trú... không được chứng đạt, và 

những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách 

khó khăn". Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ấy ngay trong 

phần đêm ấy hay ngay trong phần ngày ấy, không 

phải xin phép, cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, 

không cần theo sát người ấy. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống gần một người nào. 

Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an 
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trú không được an trú... không được chứng đạt. 

Nhưng những vật dụng này cần thiết... kiếm được 

một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 

cần phải suy tư như sau: "Ta sống gần người này. 

Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an 

trú không được an trú... không được chứng đạt. 

Nhưng những vật dụng này cần thiết... kiếm được 

một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y 

phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 

đình... không phải vì đồ ăn khất thực... không phải vì 

sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi 

ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú 

không được an trú... không được chứng đạt". Chư 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, chỉ với ước tính này, cần phải 

bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo 

sát. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống gần một 

người nào. Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm 

chưa được an trú được an trú... được chứng đạt. 

Những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách 

khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư 

như sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần 

người này, các niệm chưa được an trú được an trú... 

được chứng đạt. Những vật dụng này cần thiết... 

kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì 
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y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 

đình... không phải vì đồ ăn khất thực... không phải vì 

sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi 

ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú 

được an trú... vô thượng an ổn, khỏi các ách phược 

được chứng đạt". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy, chỉ với 

suy tính này, cần phải theo sát người ấy, không được 

bỏ đi. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống gần một 

người nào. Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm 

chưa được an trú được an trú, tâm không định tĩnh 

được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 

đoạn trừ được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, 

khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được chứng 

đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà một 

người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị người bệnh, 

những vật dụng này kiếm được một cách không khó 

khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như 

sau: "Ta sống gần người này. Khi ta sống gần người 

này, các niệm chưa được an trú được an trú, tâm 

chưa được định tĩnh được định tĩnh, các lậu hoặc 

chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn đoạn 

trừ, và vô thượng an ổn, khỏi ách phược chưa được 

thành đạt được thành đạt. Và những vật dụng cần 
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thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải sắm 

đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 

trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách dễ 

dàng". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải trọn đời theo 

sát người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua 

đuổi. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo 

ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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10 Bố thí ấy không có quả lớn - Kinh TẠI 

KUSINÀRA – Tăng I, 498 

 

TẠI KUSINÀRA – Tăng I, 498 

 

Một thời Thế Tôn ở Kusinàra, tại khóm rừng 

Baliharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo.  

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

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

sau:  

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống dựa 

vào một làng hay một thị trấn. Rồi người gia chủ 

hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai lại 

dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Tỷ-kheo ấy vào 

buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú xứ người 

gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi đến, vị ấy 

ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người gia 

chủ hay con người gia chủ tự tay đứng mời và làm 

cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món ăn thượng 

vị loại cứng và loại mềm.  

- Vị ấy suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, người gia 

chủ hay con người gia chủ này tự tay đứng mời 
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và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng vị, 

loại cứng và loại mềm! ". Rồi vị ấy suy nghĩ 

như sau: "Mong rằng người gia chủ hay con 

người gia chủ này trong tương lai, tự tay đứng 

mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn thượng 

vị, loại cứng và loại mềm!". Vị ấy thọ hưởng 

món ăn khất thực ấy, tham dính say đắm, đam 

trước, không thấy sự nguy hại, không thấy 

được sự xuất ly. Vị ấy ở đây khởi lên suy tầm 

về dục, khởi lên sự suy tầm về sân, khởi lên sự 

suy tầm về hại.  

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ-

kheo như vậy không có quả lớn. Vì cớ sao? 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống phóng dật. 

 Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sống 

dựa vào một làng hay một thị trấn. Rồi người gia 

chủ hay con người gia chủ đi đến vị ấy mời mai 

lại dùng cơm. Nếu muốn, này các Tỷ-kheo, Tỷ-

kheo nhận lời. Sau khi đêm ấy đã mãn, Tỷ-kheo 

ấy vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát và đi đến trú 

xứ người gia chủ hay con người gia chủ. Sau khi 

đến, vị ấy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi 

người gia chủ hay con người gia chủ tự tay đứng 

mời và làm cho thỏa mãn Tỷ-kheo ấy với các món 

ăn thượng vị loại cứng và loại mềm.  
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- Vị ấy không có suy nghĩ: "Thật tốt lành thay, 

người gia chủ hay con người gia chủ này tự tay 

đứng mời và làm thỏa mãn ta với các món ăn 

thượng vị, loại cứng và loại mềm! ". Rồi vị ấy 

không suy nghĩ như sau: "Mong rằng người gia 

chủ hay con người gia chủ này trong tương lai, 

tự tay đứng mời và làm thỏa mãn ta với các 

món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm!". Vị 

ấy thọ hưởng món ăn khất thực ấy, không tham 

dính, không say đắm, không đam trước, thấy 

được sự nguy hại, thấy được sự xuất ly. Vị ấy ở 

đây khởi lên suy tầm về viễn ly, khởi lên sự suy 

tầm về vô sân, khởi lên sự suy tầm về vô hại.  

- Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng bố thí cho Tỷ-

kheo như vậy có quả lớn. Vì cớ sao? Này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống không phóng dật. 

 



 

62 TỨ VẬT DỤNG 
 

11 Bổn phận của cư sĩ - Kinh BỔN PHẬN 

NGƯỜI GIA CHỦ – Tăng I, 674 

 

BỔN PHẬN NGƯỜI GIA CHỦ – Tăng I, 674 

Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi 

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

Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một 

bên:  

- Thành tựu bốn pháp, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử 

bước vào con đường thích đáng của người gia chủ, 

con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến cõi 

Trời. Thế nào là bốn? 

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỷ-

kheo:  

- Hộ trì chúng Tỷ-kheo với y,  

- Hộ trì chúng Tỷ-kheo với đồ ăn khất thực,  

- Hộ trì chúng Tỷ-kheo với sàng tọa,  

- Hộ trì chúng Tỷ-kheo với dược phẩm trị bệnh. 

Thành tựu với bốn pháp này, này Gia chủ, vị Thánh 

đệ tử bước vào con đường thích đáng của người gia 

chủ, con đường đem lại tiếng tốt, con đường đưa đến 

cõi Trời. 
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Bậc Hiền trí thực hiện,  

Con đường thật xứng đáng, 

Của người làm gia chủ, 

Hộ trì bậc có giới, 

Bậc sở hành chơn chánh, 

Hộ trì với y áo, 

Với đồ ăn khất thực, 

Sàng tọa, thuốc trị bệnh, 

Công đức họ tăng trưởng, 

Thường hằng, ngày lẫn đêm, 

Do làm nghiệp hiền thiện, 

Đi đến cảnh chư Thiên. 
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12 Cẩn thận khi thọ nhận 4 vật dụng - 

Kinh LỬA – Tăng III, 458 

 

LỬA –Tăng III, 458 

1. Như vầy tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn đang bộ hành giữa dân chúng 

Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang 

đi trên con đường, Thế Tôn thấy tại một địa điểm, 

một nhóm lửa lớn đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 

đỏ lửa ngọn. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường trên 

chỗ đã soạn sẵn, dưới một gốc cây. Ngồi xuống, Thế 

Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- Này các Tỷ-kheo, các Thầy có thấy nhóm lửa lớn 

ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn 

không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 

là tốt hơn: ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa 

lớn ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, 

hay ôm ấp, ngồi gần đây, nằm gần tay chân mềm mại 

non trẻ của người con gái Sát-đế-ly, hay người con 

gái Bà-la-môn, hay người con gái gia chủ? 
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- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Ôm ấp, ngồi 

gần, hay nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của 

người con gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-

môn, hay người con gái gia chủ. Khổ đau, bạch Thế 

Tôn, là ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn 

ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn! 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, 

những hành vi che đậy, không phải Sa-môn, nhưng 

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

tự nhận sống Phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy 

tham dục, tánh tình bất tịnh. Thật là tốt hơn cho 

người ấy ôm ấp, ngồi gần hay nằm gần nhóm lửa lớn 

ấy đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Vì 

cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 

người ấy có thể đi đến chết, hay đi đến khổ gần như 

chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân 

hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới theo 

ác pháp... tánh tình bất tịnh, ôm ấp, ngồi gần, hay 

nằm gần tay chân mềm mại non trẻ của người con 

gái Sát-đế-ly, hay người con gái Bà-la-môn, hay 

người con gái gia chủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, 
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khiến cho vị ấy bất hạnh đau khổ lâu dài, sau khi 

thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. 

2. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc gì 

là tốt hơn: Một người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa 

chắc chắn, cuốn vào hai ống chân rồi siết mạnh, sợi 

dây ấy cắt đứt da ngoài, sau khi cắt đứt da ngoài, lại 

cắt đứt da trong, sau khi cắt đứt da trong, lại cắt đứt 

thịt, sau khi cắt đứt thịt, lại cắt đứt dây gân, sau khi 

cắt đứt dây gân, lại cắt đứt xương, sau khi cắt đứt 

xương và chạm tủy và dừng lại; hay là nhận sự đảnh 

lễ của các Sát-đế-ly đại phú hay các Bà-la-môn đại 

phú, hay các gia chủ đại phú? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Nhận sự vái 

chào của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn 

đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ đau, bạch Thế 

Tôn, là người lực sĩ, với sợi dây đuôi ngựa chắc 

chắn... va chạm tủy và dừng lại. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp,... ứ đầy tham dục, tánh tình bất 

tịnh, thật là tốt hơn bị một người lực sĩ, với sợi dây 

đuôi ngựa chắc chắn... va chạm tủy và dừng lại. Vì 

cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 

người ấy đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết, 
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nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại 

mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 

ác pháp, tánh tình bất tịnh, nhận sự đảnh lễ của các 

Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn đại phú, hay 

các đại gia chủ đại phú; như vậy khiến cho vị ấy bất 

hạnh đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng chung, 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

3. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 

là tốt hơn: Bị một người lực sĩ, với cây kiếm sắc bén, 

được dầu rửa sạch, đập vào giữa ngực; hay là thọ 

nhận chấp tay vái chào của các Sát-đế-ly đại phú, 

hay các Bà-la-môn đại phú, hay gia chủ đại phú? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, (tức là) thọ nhận 

chấp tay vái chào của các Sát-đế-ly, đại phú, hay các 

Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú. Khổ 

đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ, với cây kiếm 

sắc bén, được dầu mỡ rửa sạch, đập vào giữa ngực. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 

bị một người lực sĩ với cây gươm sắc bén, được dầu 

rửa sạch, đập vào giữa ngực. Vì cớ sao? Vì do 



 

68 TỨ VẬT DỤNG 
 

nguyên nhân ấy , này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến 

chết hay đi đến khổ gần như chết. Nhưng không vì 

nhân duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 

ác pháp... tánh tình bất tịnh, thọ nhận chắp tay vái 

chào của các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn 

đại phú, hay các gia chủ đại phú; như vậy khiến cho 

vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại 

mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục. 

4. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 

là tốt hơn: Bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng 

đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn 

vào thân; hay là hưởng thọ y áo do các Sát-đế-ly đại 

phú, hay Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú 

vì lòng tin cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn (tức là) hưởng 

thọ y áo do các Sát-đế-ly đại phú, hay các Bà-la-môn 

đại phú, hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cùng 

dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ với 

các tấm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 

lửa ngọn áp cuốn vào thân. 
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- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nêu 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp, tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 

bị một người lực sĩ với các tấm sắt nóng đang cháy 

đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn áp cuốn vào thân. 

Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 

người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, 

nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại 

mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 

ác pháp, sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng 

thọ các y áo, do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn 

đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin cúng 

dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị ấy 

bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

5. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 

tốt hơn: Bị một người lực sĩ với cái kềm sắt nóng, 

cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng 

và nhét miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy 

đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, hòn sắt ấy đốt cháy môi 

của người ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt 

cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột 

già và thoát ra ngoài từ phần ở dưới; hay là thọ 
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hưởng đồ ăn khất thực do các Sát-đế-ly đại phú, các 

Bà-la-môn đại phú, các gia chủ đại phú, vì lòng tin 

cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ các 

đồ ăn khất thực do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-

môn đại phú hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng 

dường. Khổ đau, bạch Thế Tôn, là người bị lực sĩ với 

cái kềm sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 

lửa ngọn, mở miệng và nhét miệng một hòn sắt nóng 

đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. Hòn 

sắt ấy đốt cháy môi của người ấy, đốt cháy miệng, 

đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, đốt cháy bụng đem 

theo ruột non, ruột già và thoát ra ngoài từ phần ở 

dưới. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 

bị một người lực sĩ với các kềm sắt nóng đang cháy 

đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, mở miệng và nhét 

miệng một hòn sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, 

cháy đỏ lửa ngọn. Hòn sắt ấy đốt cháy môi của người 

ấy, đốt cháy miệng, đốt cháy lưỡi, đốt cháy cổ họng, 

đốt cháy bụng đem theo ruột non, ruột già và thoát 

ra ngoài từ phần ở dưới. Vì cớ sao? Vì do nguyên 

nhân ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay 
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đi đến khổ gần như chết, nhưng không vì nhân duyên 

ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 

ác pháp, sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng 

thọ các đồ ăn khất thực do các Sát-đế-ly đại phú, các 

Bà-la-môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng 

tin cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho 

vị ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại 

mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 

ngục. 

6. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 

là tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm 

lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay 

một ghế sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 

đỏ lửa ngọn; hay là hưởng thọ giường ghế do các 

Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, hay các 

gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn: Hưởng thọ 

giường và ghế do các nhà Sát-đế-ly đại phú... do các 

gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ đau, 

bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm lấy đầu hay 

nắm lấy vai, ép ngồi hay ép nằm trên một giường sắt 

hay một ghế nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy 

đỏ lửa ngọn! 
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- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 

bị một người lực sĩ nắm lấy đầu hay nắm lấy vai, ép 

ngồi hay ép nằm trên một giường sắt hay một ghế sắt 

nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn. 

Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, này các Tỷ-kheo, 

người ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết, 

nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi thân hoại 

mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 

ác pháp, sở hành bất tịnh... tánh tình bất tịnh, hưởng 

thọ các giường ghế do Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-

môn đại phú, hay các gia chủ đại phú, vì lòng tin 

cúng dường; như vậy, này các Tỷ-kheo, khiến cho vị 

ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi thân hoại mạng 

chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

7. Các Thầy nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, việc nào 

là tốt hơn: Bị một người lực sĩ nắm chân phía trên, 

đầu phía dưới và quăng vào một ghè sắt nóng đang 

cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ lửa ngọn, tại đấy, 

người ấy bị nấu sôi lên như bọt nước tự mình nổi lên, 

tự mình chìm xuống, tự mình đi ngang; hay là hưởng 

thọ tinh xá do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn 
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đại phú hay do các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng 

dường? 

- Bạch Thế Tôn, việc này là tốt hơn, hưởng thọ tinh 

xá do các Sát-đế-ly đại phú, các Bà-la-môn đại phú, 

hay các gia chủ đại phú vì lòng tin cúng dường. Khổ 

đau, bạch Thế Tôn, là bị người lực sĩ nắm chân phía 

trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào trong một 

cái ghè sắt nóng đang cháy đỏ, cháy đỏ rực, cháy đỏ 

lửa ngọn. Tại đấy bị nấu sôi... tự mình đi ngang. 

- Ta tuyên bố cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rõ cho các Thầy, này các Tỷ-kheo, với một người ác 

giới, theo ác pháp... tánh tình bất tịnh, thật là tốt hơn 

bị người lực sĩ nắm chân phía trên, đầu phía dưới... 

tự mình đi ngang. Vì cớ sao? Vì do nguyên nhân ấy, 

này các Tỷ-kheo, người ấy đi đến chết hay đi đến khổ 

gần như chết, nhưng không vì nhân duyên ấy, sau khi 

thân hoại mạng chung, có thể sanh vào cõi dữ, ác thú 

đọa xứ, địa ngục. 

Nhưng này các Tỷ-kheo, khi một người ác giới, theo 

ác pháp... tánh tình bất tịnh, hưởng thọ tinh xá, do 

các Sát-đế-ly đại phú... hay các gia chủ đại phú, vì 

lòng tin cúng dường, như vậy, này các Tỷ-kheo, 

khiến cho người ấy bất hạnh, đau khổ lâu dài, sau khi 

thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. 
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 

như sau: "Chúng ta hưởng thọ các vật dụng như y áo, 

đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh của 

những ai, đối với những người ấy, sở hành như vậy 

sẽ có quả lớn, có lợi ích hơn. Và sự xuất gia của 

chúng ta sẽ không có trống không, có kết quả, có 

thành tích". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học 

tập. 

8. Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của 

mình, thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. 

Này các Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích của người, 

thật là vừa đủ để tinh cần, không phóng dật. Này các 

Tỷ-kheo, với ai thấy được lợi ích cả hai, thật là vừa 

đủ để tinh cần, không phóng dật. 

Thế Tôn thuyết như vậy. Trong khi lời nói này được 

nói lên, có khoảng sáu mươi vị Tỷ-kheo hộc máu 

nóng từ miệng, có khoảng sáu mươi Tỷ-kheo từ bỏ 

học pháp và hoàn tục, nghĩ rằng: "Khó làm thay, Thế 

Tôn! Thật khó làm thay, Thế Tôn!". Có khoảng sáu 

mươi Tỷ-kheo, với tâm được giải thoát, không chấp 

thủ các lậu hoặc. 
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13 Hãy là người thừa tự chánh pháp, 

đừng là người thừa tự tài vật - Kinh 

THỪA TỰ PHÁP – 3 Trung I, 31 

 

KINH THỪA TỰ PHÁP 

(Dhammadayada sutta)   

– Bài kinh số 3 – Trung I, 31 
 

Như vầy tôi nghe. 

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

(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô 

Độc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo",  

– "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 

Thế Tôn. Thế Tôn nói: 

- Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 

của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có 

lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 

những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của 

Ta, không phải là những người thừa tự tài vật".  

Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 
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người thừa tự tài vật của Ta, không phải là những 

người thừa tự pháp, thì không những các Người trở 

thành những người mà người ta nói: "Cả thầy và trò 

đều là những người thừa tự tài vật, không phải là 

những người thừa tự pháp", mà cả Ta cũng trở thành 

người mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những 

người thừa tự tài vật, không phải là những người thừa 

tự pháp".  

Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những 

người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 

người thừa tự tài vật, thời không những các người trở 

thành những người mà người ta nói: "Cả Thầy và trò 

là những người thừa tự pháp, không phải là những 

người thừa tự tài vật", mà cả Ta cũng trở thành người 

mà người ta nói: "Cả Thầy và trò đều là những người 

thừa tự pháp, không phải là những người thừa tự tài 

vật". Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 

thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài 

vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: 

"Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự 

pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 

vật". 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã 

xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 

thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta 
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đáng được quăng bỏ. Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói 

lả và kiệt sức. Ta có thể nói với hai vị ấy: "Này các 

Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm 

dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và còn lại đồ 

ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu các 

Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 

ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 

hay Ta sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 

trong ấy". Rồi một Tỷ-kheo có thể nghĩ như sau: 

"Nay Thế Tôn ăn đã xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã 

chấm dứt buổi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý; và đây 

là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được quăng bỏ. 

Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy 

tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước 

không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 

dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự 

pháp của Ta, đừng là người thừa tự tài vật". Đây là 

loại tài vật; món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ 

ăn này và trải qua đêm ngày hôm nay, bị đói lả và 

kiệt sức". Rồi vị ấy không ăn loại đồ ăn này và trải 

qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt sức.  

Tỷ-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã 

xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buổi ăn, tự cảm 

thỏa thích, vừa ý; và đây là đồ ăn tàn thực của Thế 

Tôn, đáng được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, 

Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, 
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hay sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh 

trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn này, trừ bỏ đói lả 

và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm nay như vậy". 

Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, 

và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy.  

Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi 

ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua 

đêm ngày hôm ấy như vậy, nhưng đối với Ta, Tỷ-

kheo đầu tiên đáng được kính nể hơn, và đáng được 

tán thán hơn. Vì sao vậy? Vì như vậy sẽ đưa đến cho 

Tỷ-kheo ấy, trong một thời gian lâu ngày, ít dục, biết 

đủ, khổ hạnh, dễ nuôi dưỡng, tinh cần, tinh tấn. Do 

vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp của 

Ta, đừng là người thừa tự tài vật. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế 

Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 

Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi 

chẳng bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo: "Này các Hiền 

giả Tỷ-kheo!"  

- "Thưa vâng Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng 

đáp Tôn giả Sariputta.  

Tôn giả Sariputta nói: "Này các Hiền giả, như 

thế nào vị Đạo sư sống viễn ly mà các đệ tử không 
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tùy học viễn ly? Và như thế nào vị Đạo sư sống viễn 

ly và các đệ tử tùy học viễn ly?"  

- "Này Hiền giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 

nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, 

nếu Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói 

ấy. Sau khi được nghe Tôn giả Sariputta thuyết 

giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì"  

- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ 

giảng" - "Thưa vâng, Hiền giả", những Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói 

như sau: 

– Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly 

các đệ tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị 

Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ 

bỏ, và họ sống trong sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu 

về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly.  

Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷ-kheo có ba 

trường hợp, đáng bị quở trách.  

 Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 

viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 

Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở trách.  

 Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 

những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
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thứ hai, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 

trách.  

 Và họ sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 

bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 

thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng bị quở 

trách.  

Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba 

trường hợp này đáng bị quở trách.  

Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 

trên) 

... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng 

bị quở trách. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không 

tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 

mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và những pháp 

nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ 

không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới 

thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống đầy đủ, 

lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng sống 

viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ-

kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiền, các vị mới 

thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. 

Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo 

Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học viễn ly. 

Và như thế nào, vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 
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tử tùy học viễn ly?  

Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử 

tùy học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên 

từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ; và họ không sống 

trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh 

nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly.  

Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba 

trường hợp đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn 

ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ 

nhất, các Thượng Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. 

Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những 

pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các 

Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ 

không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ 

rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 

Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tỷ-kheo 

đáng được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa 

Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tán thán.  

Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như 

trên)... các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp 

đáng được tán thán. Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ 

tử tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị 

mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp 

nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ 
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bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo 

đáng được tán thán. Và họ không sống trong sự đầy 

đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc 

và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 

vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư 

Hiền, các vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, 

đáng được tán thán. Này chư Hiền, như vậy là những 

trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học 

viễn ly. 

Ở đây, này chư Hiền, tham là ác pháp, và sân 

cũng là ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt 

trừ tham và diệt trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 

(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 

ngộ, Niết-bàn.  

Và này chư Hiền con đường Trung đạo ấy là gì, 

(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 

sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-

bàn?  

Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: 

Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 

nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 

Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường Trung 

đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 

hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.  
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Ở đây, này chư Hiền,  

 Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác 

pháp,  

 Giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp,  

 Tật đố là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp,  

 Man trá là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp,  

 Ngoan cố là ác pháp và bồng bột nông nổi cũng 

là ác pháp,  

 Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác 

pháp,  

 Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp.  

Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và 

diệt trừ phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 

(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 

ngộ, Niết-bàn.  

Và này chư Hiền, con đường Trung đạo ấy là 

gì, (con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) 

trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, 

Niết-bàn? Đó là con đường Thánh đạo tám ngành, 

tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 

Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh 

niệm, Chánh định. Này chư Hiền, đó là con đường 

Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí 

sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-

bàn. 
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Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 

ấy hoan hỷ, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sariputta. 
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14 Hạnh tri túc - Kinh CÁC ĐIỀU KHỔ 

CHO SA MÔN – Tăng II, 545 

 

CÁC ĐIỀU KHỔ CHO SA MÔN – Tăng II, 545 

1. - Có năm điều khổ này cho Sa-môn.  

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ 

này chỗ kia;  

- Không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được 

chỗ này chỗ kia;  

- Không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ 

này chỗ kia;  

- Không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận 

được chỗ này chỗ kia;  

- Không vui thích trong Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm điều khổ này cho Sa-môn. 

3. Có năm an lạc này cho Sa-môn.  

4. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  
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- Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này 

chỗ kia;  

- Tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ 

này chỗ kia;  

- Tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ 

kia;  

- Tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận được 

chỗ này chỗ kia;  

- Sống vui thích trong Phạm hạnh. 

Này các Tỷ-kheo, có năm an lạc này cho vị Sa-môn. 
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15 Hạnh tri túc - Kinh SỐNG BIỆT LẬP 

– Tăng II, 544 

 

SỐNG BIỆT LẬP – Tăng II, 544 

1. - Thành tựu năm pháp này, vị Tỷ-kheo không đủ 

điều kiện để sống biệt lập chúng Tăng.  

2. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo không tự vừa đủ với y nhận được chỗ 

này chỗ kia;  

- Không tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được 

chỗ này chỗ kia;  

- Không tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ 

này chỗ kia;  

- Không tự vừa đủ với dược phẩm trị bệnh nhận 

được chỗ này chỗ kia;  

- Và sống với nhiều tư duy về dục. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-

kheo không đủ điều kiện để sống biệt lập chúng 

Tăng. 
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3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 

Tỷ-kheo đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng 

Tăng.  

4. Thế nào là năm? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo tự vừa đủ với y nhận được chỗ này 

chỗ kia;  

- Tự vừa đủ với đồ ăn khất thực nhận được chỗ 

này chỗ này;  

- Tự vừa đủ với sàng tọa nhận được chỗ này chỗ 

kia;  

- Tự vừa đủ với dược phẩm nhận được chỗ này 

chỗ kia;  

- Sống nhiều tư duy về viễn ly. 

Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 

đủ điều kiện để sống biệt lập với chúng Tăng. 
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16 Hạnh tri túc - Y phấn tảo, nước đái 

quỉ... - Kinh BIẾT ĐỦ – Tăng I, 599 

 

BIẾT ĐỦ – Tăng I, 599 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này là không quan 

trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là 

bốn? 

- Trong các loại y, y phấn tảo (y lượm từ đống rác) 

là không quan trọng, dễ được và không có phạm 

lỗi.  

- Trong các loại đồ ăn, đi khất thực từng miếng là 

không quan trọng, dễ được và không vi phạm.  

- Trong các sàng tọa, gốc cây là không quan trọng, 

dễ được và không có phạm lỗi.  

- Trong các loại dược phẩm, nước đái quỉ là không 

quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. 

Bốn loại, không quan trọng, dễ được, không có phạm 

lỗi này, nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết đủ, với 

các loại không quan trọng dễ được này, Ta tuyên bố 

rằng đây là một trong những chi phần của Sa-môn 

hạnh. 

2. Biết đủ với sự vật, 

Không quan trọng, dễ được, 
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Lại không có phạm tội, 

Tâm không bị phiền nhiễu, 

Về vấn đề trú xứ, 

Y áo và ăn uống, 

Tâm không bị lo lắng, 

Về phương hướng phải đi, 

Các pháp được tuyên bố, 

Thuận lợi Sa-môn hạnh, 

Chúng được có đầy đủ. 

Với vị biết vừa đủ, 

Với vị không phóng dật, 

Tinh cần trong học tập. 
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17 Khen mình chê người - Kinh CHÂN 

NHÂN – 113 Trung III, 175 

 

KINH CHÂN NHÂN 

(Sappurisa suttam) 

 – Bài kinh số 113 – Trung III, 17 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 

tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây Thế 

Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo"  

– "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:  

– "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 

về Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. Các 

Ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng"  

– "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

– Này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Chân nhân 
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pháp?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 

xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ấy suy 

nghĩ như sau: "Ta xuất gia từ một gia đình cao sang. 

Còn các Tỷ-kheo, này không xuất gia từ một gia đình 

cao sang". Vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên 

khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 

phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 

Chân nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì thuộc 

một gia đình cao sang mà các tham pháp đi đến đoạn 

trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si 

pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia, không 

phải từ một gia đình cao sang, và người ấy hành trì 

đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành 

trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, 

ở đây, người ấy được tán thán". Người ấy sau khi lấy 

đạo lộ (patipadam) làm chánh yếu (antaram?) 

không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào gia 

đình cao sang. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 

nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân 

nhân xuất gia từ một gia đình.... (như trên).... xuất 

gia từ một gia đình đại phú.. (như trên)... xuất gia 

từ một gia đình quý phái. Người ấy suy nghĩ như 

sau: "Ta xuất gia từ một gia đình quý phái, còn các 
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Tỷ-kheo này không xuất gia từ một gia đình quý 

phái". Vì người ấy thuộc gia đình quý phái, nên khen 

mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi 

Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân 

nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì thuộc về một 

gia đình quý phái mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, 

hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi 

đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ 

một gia đình quý phái và người ấy hành trì đúng 

pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 

thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở 

đây, người ấy được tán thán". Người ấy được sau khi 

lấy đạo lộ làm chính yếu không khen mình chê người 

vì tự mình thuộc vào gia đình quý phái. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân được nhiều người biết, có danh xưng. Người 

ấy suy nghĩ như sau: "Ta được nhiều người biết, có 

danh xưng, còn các Tỷ-kheo này được ít người biết 

đến, không được trọng vọng". Vì người ấy tự mình 

được nhiều người biết đến nên khen mình chê người. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 

Và này các Tỷ-kheo, người Chân Nhân suy nghĩ như 

sau: "Không phải vì mình được nhiều người biết đến 

mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay sân pháp đi 

đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 
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một người xuất gia không được nhiều người biết, 

không có danh xưng, và người ấy hành trì đúng pháp 

và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 

pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 

người ấy được tán thán". Người ấy sau khi lấy đạo 

lộ làm chính yếu, không khen mình chê người vì tự 

mình được nhiều người biết và danh xưng. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta nhận được các vật (cúng dường) như y 

phục, các đồ ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh, 

còn các Tỷ-kheo này không nhận được y phục, các 

đồ ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh". Vì người 

ấy thâu nhận được như vậy nên khen mình chê 

người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 

pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 

nghĩ như sau: "Không phải vì tự mình nhận được các 

vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, y liệu trị bịnh mà các tham pháp đi đến 

đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 

si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia 

không nhận được các vật (cúng dường như) y phục, 

các đồ ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh và người 

ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp hành, trì chơn 
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chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 

được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 

Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không 

khen mình chê người tự mình được thâu nhận như 

vậy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo có người phi Chân 

nhân là người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như 

sau: "Ta là người nghe nhiều, còn các Tỷ-kheo này 

không nghe nhiều". Người ấy do được nghe nhiều 

nên khen mình chê người. Như vậy này các Tỷ-kheo, 

là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, Người 

Chân nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì nghe 

nhiều mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân 

pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn 

trừ. Nếu có người không nghe nhiều và người ấy 

hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 

chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 

được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 

Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không 

khen mình chê người, vì tự mình được nghe nhiều. 

Như vậy này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân là bậc trì luật. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 

là bậc trì luật, còn các Tỷ-kheo này không là bậc trì 

luật". Do tự mình trì luật, người ấy khen mình chê 
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người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi Chân nhân 

pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy 

nghĩ như sau: "Không phải vì tự mình là bậc trì luật 

mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay các sân pháp 

đi đến đoạn trừ hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 

có người không phải là bậc trì luật, những người này 

hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 

chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 

được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 

Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không 

khen mình chê người vì tự mình là bậc trì luật. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân là người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như 

sau: "Ta là người thuyết pháp, còn các Tỷ-kheo này 

không phải là người thuyết pháp". Vì tự mình là 

người thuyết pháp, nên người ấy khen mình chê 

người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 

pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo suy nghĩ 

như sau: "Không phải do tự mình là bậc thuyết pháp 

mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 

đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 

một người không phải là người thuyết pháp, nhưng 

hành trì đúng pháp, và thuận pháp, hành trì chơn 

chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được 

kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". Người ấy 
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sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 

chê người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân là người theo hạnh sống ở núi rừng. Người 

ấy suy nghĩ như sau: "Ta là người theo hạnh sống ở 

rừng núi, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh sống 

ở rừng núi". Người ấy vì tự mình theo hạnh sống ở 

rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 

nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: "Không 

phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi mà các 

tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 

đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 

người không theo hạnh sống ở rừng núi nhưng hành 

trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, 

hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính 

trọng, ở đây, người ấy được tán thán". Người ấy sau 

khi lấy đạo lộ làm chánh yếu  không khen mình chê 

người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân theo hạnh mặc phấn tảo y. Người ấy suy nghĩ 

như sau: "Ta là người theo hạnh mặc phấn tảo y. Còn 

các Tỷ-kheo này không là người theo hạnh mặc phấn 



 

98 TỨ VẬT DỤNG 
 

tảo y". Người này do tự mình theo hạnh mặc phấn 

tảo y nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 

này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: "Không phải vì 

tự mình theo hạnh mặc phấn tảo y mà các tham pháp 

đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 

hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người 

không theo hạnh mặc phấn tảo y nhưng người ấy 

hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 

chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 

được kính trọng, ở đây, người ấy tán thán". Người ấy 

sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình 

chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân là người theo hạnh khất thực. Người ấy suy 

nghĩ như sau: "Ta theo hạnh khất thực, còn các Tỷ-

kheo này không theo hạnh khất thực". Người ấy, do 

tự mình theo hạnh khất thực nên khen mình chê 

người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 

pháp. Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo suy nghĩ 

như sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh khất thực 

mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 

đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu 

một người không theo hạnh khất thực nhưng người 

ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
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chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 

được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 

Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không 

khen mình chê người, vì tự mình theo hạnh khất 

thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân 

nhân theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ấy suy 

nghĩ như sau: "Ta là người theo hạnh sống dưới gốc 

cây, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh sống dưới 

gốc cây". Người ấy do tự mình theo hạnh sống dưới 

gốc cây nên khen mình chê người Như vậy, này các 

Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và người Chân 

nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: "Không 

phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà các 

tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 

đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 

người không theo hạnh sống dưới gốc cây, nhưng 

người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 

chơn chánh và hành trì thuận pháp, thời ở đây, người 

ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 

Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không 

khen minh chê người vì tự mình theo hạnh sống dưới 

gốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 

pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 



 

100 TỨ VẬT DỤNG 
 

nhân theo hạnh sống tại nghĩa địa.. (như trên)... 

theo hạnh sống ngoài trời.. (như trên)... theo hạnh 

thường ngồi (không nằm)... (như trên)... Theo 

hạnh ngồi tại chỗ mời... (như trên)... theo hạnh 

chỉ ăn một lần ngồi. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 

theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi, còn các Tỷ-kheo này 

không theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi". Do tự mình 

theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi nên khen mình chê 

người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 

pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 

nghĩ như sau: "Không phải vì mình theo hạnh chỉ ăn 

một lần ngồi mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay 

các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến 

đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh chỉ ăn một 

lần nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 

trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 

người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán 

thán". Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, 

không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn 

một lần ngồi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 

nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ 

Thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm 

có tứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta là người 

chứng được sơ Thiền, các người Tỷ-kheo này không 
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chứng được sơ Thiền". Người ấy do tự mình chứng 

được sơ Thiền nên khen mình chê người. Như vậy, 

này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 

Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: 

"Định sơ Thiền, tự tánh là vô tham ái, Thế Tôn đã nói 

như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự tánh 

liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm 

chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng 

được định sơ Thiền. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 

Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân pháp diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 

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

tứ, nội tỉnh nhứt tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú 

thiền thứ tư. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng 

đắc định Thiền thứ tư. Còn các Tỷ-kheo này không 

chứng đắc định Thiền thứ tư". Người ấy vì chứng đắc 

định Thiền thứ tư ấy nên khen mình chê người. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 

người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 

sau: "Định Thiền thứ tư, tự tánh là vô tham ái. Thế 

Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, 

thời tự tánh liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô 

tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người 

vì chứng đắc định Thiền thứ tư. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là Chân nhân pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng 

ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy 

nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú 

Không vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 

chứng được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo 

này không chứng được định Không vô biên xứ". 

Người ấy, vì chứng được định Không vô biên xứ ấy, 

nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, 

này các Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Định Không vô 

biên xứ này, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói 

như vậy. Những ai nghĩ như thế này, thế khác, thời tự 

tánh liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô tham ái 

làm chính yếu, không khen mình chê người vì chứng 

được định Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ-

kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân, vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức 

là vô biên" chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy 

suy nghĩ như sau: "Ta chứng được định Thức Vô 

biên xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được 

định Thức vô biên xứ". Người ấy vì chứng được định 

Thức vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và 

người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
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sau: "Định Thức vô biên xứ tự tánh là vô tham ái. Thế 

Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, 

thời tự tánh liền đổi khác". Người ấy sau khi lấy vô 

tham ái làm chính yếu, không khen mình chê người 

vì chứng được định Thức vô biên xứ. Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 

nghĩ rằng: "Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở 

hữu xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta chứng được 

định Vô sở hữu xứ còn, các Tỷ-kheo này không 

chứng được định Vô sở hữu xứ". Người ấy, vì chứng 

được định Vô sở hữu xứ ấy, nên khen mình chê 

người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 

pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 

nghĩ như sau: "Định Vô sở hữu xứ tự tánh là vô tham 

ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, 

thế khác, thời tự tánh liền đổi khác". Người ấy sau 

khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình 

chê người vì chứng được định Vô sở hữu xứ. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân 

nhân vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 

phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta 

chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các 
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Tỷ-kheo này không chứng được định Phi tưởng phi 

phi tưởng xứ". Người ấy vì chứng được định Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê người. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. 

Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 

sau: "Định Phi tưởng phi phi tưởng xứ tự tánh là vô 

tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế 

này thế khác thời tự tánh liền đổi khác". Người ấy 

sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen 

mình chê người vì định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau 

khi vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 

trú Diệt thọ tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các 

lậu hoặc của vị này được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, 

Tỷ-kheo này không nghĩ mình là bất cứ vật gì, 

không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến 

bất cứ vì sự việc gì. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 

hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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18 Không bị chướng ngại bởi… - Kinh VÍ 

DỤ TẤM VẢI – 7 Trung I, 87 

 

KINH VÍ DỤ TẤM VẢI 

(Vatthupatna sutta) 

– Bài kinh số 7 – Trung I, 87 

 

Như vầy tôi nghe. 

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

Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 

(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-

kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các vị 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

– Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải cấu uế, 

nhiễm bụi, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy 

vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 

xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía - vải ấy sẽ được 

màu nhuộm không tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm 

không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tấm 

vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-

kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế.  

Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải thanh tịnh, 

trong sạch, một người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy 
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vào thuốc nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc 

xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc tía, vải ấy sẽ được 

màu nhuộm tốt đẹp, sẽ được màu nhuộm sạch sẽ. Vì 

sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì tấm vải được trong 

sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi thiện chờ đợi 

một tâm không cấu uế. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những cấu uế 

của tâm?  

- Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm,  

- Sân là cấu uế của tâm,  

- Phẫn là cấu uế của tâm,  

- Hận là cấu uế của tâm,  

- Hư ngụy, não hại, tật đố, xan tham, man trá, 

khi cuống, ngoan cố, cấp tháo, quá mạn, kiêu, 

phóng dật là cấu uế của tâm.  

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ rằng: 

"Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm" và sau khi 

biết vậy, vị ấy đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uế của 

tâm; nghĩ rằng: "Sân là cấu uế của tâm", và sau khi 

biết vậy, vị ấy đoạn trừ sân, cấu uế của tâm; phẫn... 

hận... hư ngụy... não hại, tật đố, xan tham, man trá, 

khi cuống... ngoan cố... cấp tháo... mạn... quá mạn... 

kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là cấu uế của tâm" thì 
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sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng dật, cấu uế của 

tâm.  

Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo biết được: 

"Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm", tham dục, tà 

tham cấu uế của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... 

hận... hư ngụy... não hại... tật đố... xan tham... man 

trá... khi cuống... ngoan cố... cấp tháo... mạn... quá 

mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết được: "Phóng dật 

là cấu uế của tâm", phóng dật, cấu uế của tâm được 

diệt trừ.  

 Tỷ-kheo ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với 

Phật: Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian 

Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên 

Nhân Sư, Phật, Thế Tôn;  

 Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với Pháp: 

Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực 

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

khả năng hướng thượng, được người có trí chứng 

hiểu;  

 Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với chúng 

Tăng: Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; 

Trực hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Như lý 

hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Chánh hạnh 
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là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám 

vị. Chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn, đáng được cung 

kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng 

dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô 

thượng ở đời.  

Đến giai đoạn này, đối với vị ấy có sự từ bỏ, có 

sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả 

ly.  

 Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối 

với Thế Tôn", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 

được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 

đến pháp, từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 

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

với lạc thọ, tâm được Thiền định.  

 Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 

với Pháp", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 

được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 

đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được 

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

với lạc thọ, tâm được Thiền định.  

 Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối 

với Tăng", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng 

được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ 

đến pháp; từ hân hoan hỷ sanh; từ hỷ, thân được 
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khinh an, thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; 

với lạc thọ, tâm được Thiền định.  

 Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đối với Ta, có 

sự từ bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự 

đoạn trừ, có sự xả ly", và chứng được nghĩa tín 

thọ, chứng được pháp tín thọ, chứng được hân 

hoan liên hệ đến pháp; từ hân hoan, hỷ sanh; từ 

hỷ, thân khinh an; thân khinh an, cảm giác được 

lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiền định. 

Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, giới như vậy, 

pháp như vậy, tuệ như vậy - nếu có ăn đồ khất thực 

với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với các món ăn 

khác cũng không vì vậy trở thành một chướng ngại 

cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, như một tấm vải cấu uế, 

nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở thành thanh 

tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh tịnh 

sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 

giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn 

đồ khất thực với gạo thơm, hạt đen được vất đi, với 

các món canh, với các món ăn khác, cũng không vì 

vậy trở thành một chướng ngại cho vị ấy. 

Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu 

hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 

phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, 

cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
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phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 

mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 

không hận, không sân... biến mãn một phương 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, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 

phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 

cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 

phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 

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

không hận, không sân. 

Vị ấy biết: "Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 

thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng". Do vị 

ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát 

khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm 

được giải thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 

giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã giải thoát, sanh đã tận, 

phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 

không còn trở lui trạng thái này nữa". Này các Tỷ-

kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 

rửa với sự tắm rửa nội tâm. 

Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Sundarikabharadvaja 

đang ngồi không xa Thế Tôn. Rồi Bà-la-môn 

Sundarikabharadvaja bạch Thế Tôn: 
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– Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm 

rửa không? 

– Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông 

Bahuka có làm được lợi ích gì? 

– Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều 

người xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả 

Gotama, sông Bahuka được nhiều người xem là có 

khả năng đem lại công đức. Và nhiều người đã gội 

sạch các ác nghiệp trong sông Bahuka. 

Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho 

Bà-la-môn Sundarikabharadvaja: 

Trong sông Bàhukà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tại Sarassatì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatì, 

Kẻ ngu dầu thường tắm, 

Ác nghiệp không rửa sạch. 

Sông Sundarikà 

Có thể làm được gì? 

Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà? 
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Không thể rửa nghiệp đen 

Của kẻ ác gây tội. 

 

Đối kẻ sống thanh tịnh, 

Ngày nào cũng ngày tốt, 

Với kẻ sống thanh tịnh, 

Ngày nào cũng ngày lành, 

Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 

Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 

Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 

Được sống trong an ổn. 

Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 

Không lấy của không cho, 

Có lòng tín, không tham, 

Đi Gayà làm gì, 

Gayà một giếng nước? 

 

Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn 

Sundarikabharadvaja bạch Thế Tôn: 

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

diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như 

người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 



 

113 TỨ VẬT DỤNG 
 

phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị 

lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để 

những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy Chánh 

pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 

tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 

y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với 

Tôn giả Gotama! Mong con được thọ đại giới! 

Bà-la-môn Sundarikabharadvaja được xuất gia 

với Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn 

sau khi thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, 

không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao 

lâu sau khi tự thân chứng ngộ với thượng trí, chứng 

đắc và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh 

Phạm hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy 

đã thắng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 

những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 

thái này nữa". Như vậy, Tôn giả Bharadvaja trở 

thành một vị A-la-hán nữa. 
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19 Không có quả báu lớn - Kinh VẢI 

THÔ BẰNG VỎ CÂY – Tăng I, 446 

 

VẢI THÔ BẰNG VỎ CÂY – Tăng I, 446 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây hoàn 

toàn mới, sắc xấu, cảm xúc khó chịu, và không có 

giá trị.  

 Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây bậc 

trung, sắc xấu, cảm xúc khó chịu, và không có giá 

trị.  

 Này các Tỷ-kheo, có tấm vải bằng vỏ cây cũ kỹ, 

để lau chùi nồi niêu, hay đáng được quăng trên 

đống rác. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu 

hành, ác giới, theo ác pháp, Ta nói rằng vị Tỷ-kheo 

ấy có sắc xấu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng 

vỏ cây sắc xấu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 

người này là giống như ví dụ ấy.  

 Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 

nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, 

đau khổ lâu dài; đấy, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc 

khó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng 

vỏ cây có cảm xúc khó chịu ấy, này các Tỷ-kheo, 

Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 
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 Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị 

bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích 

lớn; đây, Ta nói rằng, không có giá trị. Này các 

Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không có giá 

trị ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người này là 

giống như ví dụ ấy. 

3. Này các Tỷ-kheo, nếu là trung niên Tỷ-kheo … 

(như trên) … này các Tỷ-kheo, nếu là trưởng lão Tỷ-

kheo, ác giới, theo ác pháp. Ta nói rằng vị ấy có sắc 

xấu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây 

có sắc xấu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người 

này là giống như ví dụ ấy. 

- Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 

nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ bị bất hạnh, 

đau khổ lâu dài; đây, Ta nói rằng vị ấy có cảm xúc 

khó chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng 

vỏ cây có cảm xúc khó chịu ấy, này các Tỷ-kheo, 

Ta nói rằng người này là giống như ví dụ ấy. 

- Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị 

bệnh, họ sẽ không có quả lớn, không có lợi ích 

lớn; đây, Ta nói rằng, vị ấy không có giá trị. Này 

các Tỷ-kheo, ví như tấm vải bằng vỏ cây không 

có giá trị ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người 

này là giống như ví dụ ấy. 
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4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng 

lão nói lên ở giữa chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói như 

sau: "Sao Thầy nghĩ rằng Thầy có thể tuyên bố, một 

người ngu si, không thông minh? "Vị ấy phẫn nộ, bất 

mãn, sẽ nói lên những lời, vì những lời này, chúng 

Tăng đuổi vị ấy ra khỏi, như người ta quăng bỏ tấm 

vải bằng vỏ cây ấy trên đống rác. 

 

VẢI BA LA NẠI – Tăng I, 448 

 

1 - Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi (Balanại), hoàn 

toàn mới, có sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị 

lớn.  

- Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi bậc trung, có 

sắc đẹp, cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn.  

- Này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi cũ, có sắc đẹp, 

cảm xúc dễ chịu, và có giá trị lớn.  

- Và này các Tỷ-kheo, có tấm vải kàsi cũ kỹ dùng 

để gói các châu báu, hay được đặt vào trong một 

hộp có hương thơm. 

2. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo mới tu 

hành, giữ gìn giới luật, theo thiện pháp, Ta nói rằng 

vị Tỷ-kheo ấy có sắc đẹp. Này các Tỷ-kheo, ví như 

tấm vải kàsi có sắc đẹp ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rằng người ấy là giống như ví dụ ấy.  



 

117 TỨ VẬT DỤNG 
 

 Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 

nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ được hạnh 

phúc, an lạc lâu dài; đây, Ta nói rằng vị ấy có cảm 

xúc dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi 

có cảm xúc dễ chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

 Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị 

bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; đây, Ta nói 

rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, ví như 

tấm vải kàsi có giá trị lớn ấy, này các Tỷ-kheo, Ta 

nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

3. Còn nếu là trung niên Tỷ-kheo, … này các Tỷ-

kheo, nếu là trưởng lão Tỷ-kheo, giữ gìn giới luật 

theo thiện pháp, đây Ta tuyên bố là vị ấy có sắc đẹp. 

Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi có sắc đẹp ấy, 

này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng người ấy là giống như 

ví dụ ấy.  

 Còn những ai theo vị ấy, thân cận, hầu hạ, chấp 

nhận, thuận theo tri kiến của vị ấy, họ được hạnh 

phúc, an lạc lâu dài; đây, Ta nói rằng, vị ấy có cảm 

xúc dễ chịu. Này các Tỷ-kheo, ví như tấm vải kàsi 

có cảm xúc dễ chịu ấy, này các Tỷ-kheo, Ta nói 

rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

 Còn từ những ai, vị này nhận các vật dụng như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược phẩm trị 
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bệnh, họ sẽ có quả lớn, có lợi ích lớn; đây, Ta nói 

rằng, vị ấy có giá trị lớn. Này các Tỷ-kheo, ví như 

tấm vải kàsi có giá trị lớn ấy, này các Tỷ-kheo, Ta 

nói rằng người ấy là giống như ví dụ ấy. 

4. Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trưởng 

lão này nói lên ở giữa chúng Tăng, các Tỷ-kheo nói 

như sau: "Chư Tôn giả hãy im lặng, Tỷ-kheo trưởng 

lão đang nói Pháp và Luật, và lời nói của vị ấy trở 

thành châu báu cần phải cất giữ, như một người cất 

giữ tấm vải kàsi trong một hộp có hương thơm."  

Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học tập như sau: 

"Chúng ta sẽ được như ví dụ tấm vải kàsi, không 

giống như ví dụ tấm vải bằng vỏ cây". Như vậy, này 

các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.  
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20 Kinh BIẾT ĐỦ – Tăng I, 599 

 

BIẾT ĐỦ – Tăng I, 599 

1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp này là không quan 

trọng, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là 

bốn? 

- Trong các loại y, y phấn tảo (y lượm từ đống rác) 

là không quan trọng, dễ được và không có phạm 

lỗi.  

- Trong các loại đồ ăn, đi khất thực từng miếng là 

không quan trọng, dễ được và không vi phạm.  

- Trong các sàng tọa, gốc cây là không quan trọng, 

dễ được và không có phạm lỗi.  

- Trong các loại dược phẩm, nước đái quỉ là không 

quan trọng, dễ được và không có phạm lỗi. 

Bốn loại, không quan trọng, dễ được, không có phạm 

lỗi này, nếu Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, biết đủ, với 

các loại không quan trọng dễ được này, Ta tuyên bố 

rằng đây là một trong những chi phần của Sa-môn 

hạnh. 

2. Biết đủ với sự vật, 

Không quan trọng, dễ được, 

Lại không có phạm tội, 
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Tâm không bị phiền nhiễu, 

Về vấn đề trú xứ, 

Y áo và ăn uống, 

Tâm không bị lo lắng, 

Về phương hướng phải đi, 

Các pháp được tuyên bố, 

Thuận lợi Sa-môn hạnh, 

Chúng được có đầy đủ. 

Với vị biết vừa đủ, 

Với vị không phóng dật, 

Tinh cần trong học tập. 
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21 Kinh BIẾT ĐỦ – Tăng III, 267 

 

BIẾT ĐỦ –Tăng III, 267 

 

1. - Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này.  

2. Thế nào là ba? - Không biết đủ, không tỉnh giác, 

có nhiều dục. 

Này các Tỷ-kheo, có ba pháp này. Để đoạn tận ba 

pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp này cần phải tu 

tập.  

3. Thế nào là ba?  

- Để đoạn tận không biết đủ, biết đủ cần phải tu 

tập.  

- Để đoạn tận không tỉnh giác, tỉnh giác cần phải 

tu tập.  

- Để đoạn tận có nhiều dục, ít dục cần phải tu 

tập. 

Để đoạn tận ba pháp này, này các Tỷ-kheo, ba pháp 

này cần phải tu tập. 
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22 Kinh CÁC LẬU HOẶC – Tăng III, 

175 

 

CÁC LẬU HOẶC –Tăng III, 175 

 

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

đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 

được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền 

vô thượng ở đời. Thế nào là sáu?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo,  

- Tỷ-kheo đối với các lậu hoặc phải do phòng hộ 

mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 

phòng hộ.  

- Đối với các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do thọ dụng.  

- Đối với các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà 

được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do 

kham nhẫn. 

- Đối với các lậu hoặc phải do tránh né mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tránh né. 

- Đối với các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do trừ diệt. 

- Đối với các lậu hoặc phải do tu tập mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ do tu tập.  
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 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 

do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng đã được 

đoạn trừ do phòng hộ?  

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ nhãn căn. Này 

các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ 

với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy sống phòng hộ 

với sự phòng hộ nhãn căn, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa.  

Vị chơn chánh giác sát, sống phòng hộ với sự phòng 

hộ nhĩ căn... sống phòng hộ với sự phòng hộ tỷ căn... 

sống phòng hộ với sự phòng hộ thiệt căn... sống 

phòng hộ với sự phòng hộ thân căn... sống phòng hộ 

với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-

kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu 

vị ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lậu 

hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa.  

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy sống không phòng hộ 

với sự phòng hộ các căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 

não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng 

hộ các căn, như vậy các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 

ấy không có thể khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 

là các lậu hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ phòng hộ.  
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 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 

do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng đã được 

đoạn trừ nhờ thọ dụng?  

4. Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát thọ dụng y phục chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa 

nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, 

sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích 

che đậy sự hổ thẹn.  

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng món ăn khất thực, 

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

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

mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 

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

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

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

sẽ không có lỗi lầm, sống được an ổn.  

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng sàng tọa chỉ để 

ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc 

chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài 

bò sát, chỉ với mục đích sống độc cư an tịnh.  

Vị ấy chơn chánh giác sát thọ dụng những dược 

phẩm trị bệnh, chỉ để ngăn chận các cảm giác thống 

khổ đã sanh để được ly khổ hoàn toàn.  

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không chơn chánh giác 

sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy có chơn chánh 
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giác sát khi thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do thọ dụng mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ thọ dụng.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 

do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng đã được 

đoạn trừ nhờ kham nhẫn?  

5. Này các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 

chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài 

bò sát, kham nhẫn những cách nói mạ lỵ phỉ báng, vị 

ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 

cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối 

không sung sướng, không thích thú, chết điếng 

người.  

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. 

Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại 

và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn mà được 

đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ kham nhẫn.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 

do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã được 

đoạn trừ nhờ tránh né?  

6. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát, tránh né voi dữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò 
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dữ, tránh né chó dữ, rắn, khúc cây, gai góc, hố sâu, 

vực núi, ao nước nhớp, vũng nước. Những chỗ ngồi 

không xứng đáng nếu ngồi, những trú xứ không nên 

lai vãng nếu đến, những bạn bè ác độc, nếu giao du 

bị các vị đồng Phạm hạnh có trí nghi ngờ khinh 

thường. Vị chơn chánh giác sát tránh né chỗ ngồi 

không xứng đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy 

và các bạn bè độc ác ấy.  

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. 

Nếu vị ấy tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do tránh né mà được đoạn 

trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ tránh né.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 

do trừ diệt mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 

trừ nhờ trừ diệt?  

7. Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo chơn chánh 

giác sát không chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ 

bỏ, trừ khử, diệt tận, không cho tồn tại dục niệm ấy; 

không chấp nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ 

khử, diệt tận, không cho tồn tại sân niệm ấy; không 

chấp nhận hại niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ khử, diệt 

tận, không cho tồn tại hại niệm ấy; không chấp nhận 

các ác bất thiện pháp luôn luôn khởi lên, từ bỏ, trừ 
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khử, diệt tận, không cho tồn tại các ác bất thiện pháp 

ấy.  

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ khử như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. 

Nếu vị ấy trừ khử như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, đây 

gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, 

chúng đã được đoạn trừ nhờ trừ diệt.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải 

do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn 

trừ nhờ tu tập?  

8. Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo chơn chánh giác 

sát tu tập niệm giác chi, niệm giác chi này y xuất y, 

y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ, chơn chánh giác 

sát tu tập trạch pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh 

tấn giác chi... tu tập hỷ giác chi... tu tập khinh an giác 

chi... tu tập định giác chi... tu tập xả giác chi; xả giác 

chi này y xuất ly, y ly tham, y diệt tận, đưa đến từ bỏ. 

Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tu tập như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. 

Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 

nhiệt não ấy không còn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc phải do tu 

tập mà được đoạn trừ, chúng đã được đoạn trừ nhờ 

tu tập. 
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Này các Tỷ-kheo, thành tựu sáu pháp này, Tỷ-kheo 

đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 

được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng 

phước vô thượng ở đời. 
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23 Kinh HAI LOẠI TỘI – Tăng I, 94 

 

HAI LOẠI TỘI – Tăng I, 94 

1. Như vầy tôi nghe.  

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 

vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các 

Tỷ-kheo:  

- Này các Tỷ-kheo.  

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

Thế tôn nói như sau:  

- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 

hai?  

- Tội có kết quả ngay trong hiện tại,  

- Và tội có kết quả trong đời sau.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả ngay 

trong hiện tại?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thấy vua chúa bắt 

được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liền áp dụng 

nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh 

bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt 

chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo 

tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình 

phạt bối đầu hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con sò), 

họ dùng hình phạt La-hầu khẩu hình … hỏa man hình 
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(lấy lửa đốt thành vòng hoa) … đốt tay … khu hành 

hình (lấy rơm bện lại rồi siết chặt) … bì y hình (lấy 

vỏ cây làm áo) … linh dương hình (hình phạt con dê 

núi) … câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt) … tiền 

hình (cắt thịt thành đồng tiền) … khối chắp hình … 

chuyển hình … cao đạp đài … Họ tưới bằng dầu sôi, 

họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 

lấy gươm chặt đầu.  

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 

nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 

loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 

bằng roi … họ lấy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 

nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 

phạt ấy". Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 

tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 

hiện tại.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tội có kết quả 

trong đời sau?  

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 

thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 

của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 

thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khổ. Nếu 

thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 

không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 

sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Người ấy 
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sợ hãi tội có kết quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 

tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 

miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 

và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ-

kheo, đây gọi là tội có kết quả trong đời sau.  

Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội.  

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau: 

"Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả hiện tại. 

Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết quả trong đời 

sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 

thấy rõ sự nguy hiểm của các tội". Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.  

Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ-kheo, đối với 

ai thấy rõ sự nguy hiểm của các tội, thời được chờ 

đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát tất cả các tội.  

---------------- 

2. Có hai sự tinh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thế 

nào là hai?  

- Sự tinh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 

bố thí các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, các 

sàng tọa, các dược phẩm trị bệnh,  

- Và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia 

đình, đời sống không gia đình, với mục đích từ 

bỏ tất cả sanh y.  
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Hai sự tinh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 

hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 

tối thắng là tinh cần với mục đích từ bỏ tất cả sanh y. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 

như sau: "Ta sẽ cố gắng tinh cần để từ bỏ tất cả sanh 

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

tập.  

----------------- 

3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 

nấu. Thế nào là hai?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm ác, thân 

không làm thiện, miệng nói lời ác, miệng không nói 

thiện, ý nghĩ ác, ý nghĩ không thiện.  

- Vị ấy bị nung nấu với  ý nghĩ: "Thân ta đã làm 

ác".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 

không làm thiện".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 

lời ác".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 

không nói lời thiện".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác".  

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 

nghĩ thiện".  
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 

nấu. 

---------------- 

4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 

nung nấu. Thế nào là hai?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 

thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 

nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác.  

- Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 

đã làm thiện",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 

làm ác",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 

nói lời thiện",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 

không nói ác",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 

thiện",  

- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 

nghĩ ác".  

Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 

nung nấu. 

------------------ 
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5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 

được, biết được. Thế nào là hai?  

- Không biết đủ đối với thiện pháp  

- Và không có thối chuyển đối với tinh cần.  

Không có thối chuyển, này các Tỷ-kheo, Ta cố gắng 

như sau: "Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn da, gân và xương, 

dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ 

có tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa 

chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn 

của người, nhờ cần dõng của người. Ta nhờ không 

phóng dật, chứng được Chánh Giác. Nhờ không 

phóng dật, chứng được Vô thượng an ổn khỏi các 

khổ ách".  

Và này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy không có thối 

chuyển, cố gắng như sau: "Ta sẵn sàng, dầu chỉ còn 

da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô 

héo, mong rằng sẽ có tinh tấn kiên trì để chứng đắc 

những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 

nhờ tinh tấn của người, nhờ cần dõng của người". 

Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 

đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh 

xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đó 

chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 

hiện tại, các Thầy với thắng trí, tự mình chứng ngộ, 

chứng đạt và an trú.  
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập 

như sau: "Không có thối chuyển, chúng ta cố gắng, 

chúng ta sẵn sàng dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu 

thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có 

tinh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, nhờ sức mạnh của người, nhờ tinh tấn của 

người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.  

------------------- 

6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thế nào là hai?  

- Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 

sử.  

- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 

lên kiết sử.  

Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên 

kiết sử, thời tham không đoạn tận, sân không đoạn 

tận, si không đoạn tận. Do tham không đoạn tận, sân 

không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải 

thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta 

nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khổ đau.  

Ai sống thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 

lên kiết sử, thời tham được đoạn tận, sân được đoạn 

tận, si được đoạn tận. Do tham được đoạn tận, sân 

được đoạn tận, si được đoạn tận, nên được giải thoát 
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khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng 

người ấy giải thoát khỏi khổ đau.  

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp.  

------------------ 

7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 

nào là hai?  

 Không tàm  

 Và không quý.  

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 

8. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thế 

nào là hai?  

 Tàm  

 Và quý.  

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trắng. 

9. Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 

thế giới. Thế nào là hai?  

 Tàm  

 Và quý.  

Nếu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, 

thời không thể chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 

mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 

là vợ của thầy hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
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Và thế giới sẽ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 

loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can.  

Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che 

chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, 

hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 

của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 

các vị tôn trưởng. 

------------------ 

10. Có hai thời kỳ an cư mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 

Thế nào là hai?  

 Tiền an cư  

 Và hậu an cư.  

Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an 

cư mùa mưa.  
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24 Kinh HOAN HỶ – Tăng II, 644 

 

HOAN HỶ – Tăng II, 644 

1. Rồi Gia chủ Anàthapindika với khoảng năm trăm 

nam cư sĩ đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 

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

chủ Anàthapindika đang ngồi xuống một bên: 

2. - Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ-

kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 

bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 

chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh".  

Do vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học tập như sau: 

3. "Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt 

được và an trú hỷ do viễn ly sanh" Như vậy, này Gia 

chủ, Ông cần phải học tập. 

4. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Sàriputta bạch 

Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 

bạch Thế Tôn! Khéo nói thay là lời nói này của Thế 

Tôn: "Này Gia chủ, Ông đã cung cấp cho chúng Tỷ-
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kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng Ông chớ có 

bằng lòng với ý nghĩ: "Chúng ta đã cung cấp cho 

chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn 

khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh". Do vậy, 

Ông cần phải học tập như sau: "Với phương tiện nào 

chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn 

ly sanh!" Như vậy, này Gia chủ, Ông cần phải học 

tập".  

Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 

hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc 

không xảy ra:  

- Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 

không khởi lên cho người ấy.  

- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 

không khởi lên cho người ấy.  

- Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 

ấy không khởi lên cho người ấy.  

- Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian 

ấy không khởi lên cho người ấy.  

- Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 

không khởi lên cho người ấy.  

Bạch Thế Tôn, khi nào Thánh đệ tử đạt đến và an trú 

hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc 

này không xảy ra. 
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- Lành thay, lành thay, này Sàriputta, trong khi 

Thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, 

trong thời gian ấy, năm sự kiện không xảy ra cho 

người ấy:  

- Khổ và ưu liên hệ đến dục trong thời gian ấy 

không khởi lên cho người ấy.  

- Lạc và hỷ liên hệ đến dục trong thời gian ấy 

không khởi lên cho người ấy.  

- Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện trong thời gian 

ấy không khởi lên cho người ấy.  

- Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện trong thời gian 

ấy không khởi lên cho người ấy.  

- Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy 

không khởi lên cho người ấy.  

Này Sàriputta, trong khi vị Thánh đệ tử đạt đến và an 

trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự 

kiện này không xảy ra cho người ấy. 
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25 Kinh MỘNG – Tăng II, 695 

 

MỘNG – Tăng II, 695 

1. - Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 

Giác được giác ngộ, này các Tỷ-kheo, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, có năm mộng lớn 

hiện ra. Thế nào là năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy đất lớn này 

là giường lớn, Tuyết sơn, vua các loài núi là các gối, 

tay trái đặt nằm trên biển phía Đông, tay mặt nằm 

trên biển phía Tây, hai chân nằm trên biển phía Nam. 

Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 

được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-

tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 

A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy từ nơi lỗ 

rún, cỏ tiriya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời 

rồi mới dừng lại. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh 

đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ hai này được 

hiện ra. 
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4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 

A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy các con 

sâu trắng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đầu gối và 

che đậy chúng. Trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa chánh 

đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ ba này được 

hiện ra. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 

A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy bốn con 

chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi 

xuống chân Ngài và trở thành trắng toát. Trước khi 

Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác 

ngộ, khi chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng 

lớn thứ tư này được hiện ra. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 

A-la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy Ngài đi 

kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng 

không bị nhớp vì phân. Trước khi Như Lai, bậc A-

la-hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng lớn thứ năm 

này được hiện ra. 
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7. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy quả đất lớn 

này làm giường nằm lớn, núi Tuyết sơn, vua các loài 

núi làm các gối, tay trái đặt nằm trên biển phía Đông, 

tay mặt nằm trên biển phía Tây, hai chân đặt nằm 

trên biển phía Nam. Này các Tỷ-kheo, đối với Như 

Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác Ngài chứng 

được Vô thượng Chánh giác ngộ, Chánh Đẳng 

Giác. Trong khi Ngài Chánh Đẳng giác ngộ, mộng 

lớn thứ nhất này được hiện ra. 

8. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy từ nơi lỗ 

rún, cỏ tiriya mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời 

rồi mới dừng lại. Này các Tỷ-kheo, đối với Như Lai, 

bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Thánh đạo tám 

ngành được hoàn toàn giác ngộ và khéo tuyên bố 

cho chư Thiên và loài Người. Trong khi Ngài chánh 

giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. 

9. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy các con 

sâu trắng, đầu đen, bò ra từ chân cho đến đầu gối và 

che đậy chúng. Này các Tỷ-kheo, nhiều gia chủ bận 
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áo trắng quy y Như Lai cho đến trọn đời. Trong khi 

Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện 

ra. 

10. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy bốn con 

chim màu sắc khác nhau, từ bốn phương bay đến, rơi 

xuống chân Ngài và trở thành trắng toát. Bốn giai 

cấp này, này các Tỷ-kheo, Sát-đế-ly, Bà-la-môn, Tỳ-

xá, Thủ-đà, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình sống 

không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên 

thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. 

Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này 

được hiện ra. 

11. Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, khi chưa 

chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát, mộng thấy Ngài đi 

kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng 

không bị nhớp vì phân. Này các Tỷ-kheo, Thế Tôn 

được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ 

hưởng không bị trói buộc không bị tham đắm, không 

bị mê say, thấy sự nguy hại có trí tuệ và xuất ly. 

Trong khi Ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm 

này được hiện ra. 
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Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác được giác ngộ, trước khi thành 

Chánh Đẳng Giác, còn là Bồ-tát năm mộng lớn này 

được hiện ra.  
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26 Nên hay không nên thọ dụng - Kinh 

CẦN PHẢI THÂN CẬN – Tăng IV, 84 

 

CẦN PHẢI THÂN CẬN – Tăng IV, 84 

1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo: "Này 

chư Hiền". - "Thưa Hiền giả". Các Tỷ kheo ấy vâng 

đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả Sàriputta nói như sau: 

2. - Này chư Hiền: 

1. Con người cần phải được tìm hiểu trên hai 

phương diện: cần phải thân cận, hay không 

cần phải thân cận.  

2. Y áo, cần phải tìm hiểu trên hai phương diện: 

cần được sử dụng hay không cần được sử dụng.  

3. Đồ ăn khất thực, cần phải được tìm hiểu trên 

hai phương diện: cần được sử dụng hay không 

cần được sử dụng.  

4. Sàng tọa, cần phải được tìm hiểu trên hai 

phương diện: cần được sử dụng hay không cần 

sử dụng.  

5. Làng và thị trấn, cần phải được tìm hiểu trên 

hai phương diện: cần tìm đến hay không cần 

tìm đến.  
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6. Quốc độ, cần phải được tìm hiểu trên hai 

phương diện: cần được tìm đến hay không cần 

được tìm đến. 

3. Con người, này chư Hiền, cần phải được tìm hiểu 

trên hai phương diện: cần phải thân cận hay không 

cần phải thân cận được nói đến như vậy. Do duyên 

gì, được nói đến như vậy? 

Ở đây, khi biết được về một người như sau:  

- "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 

thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn 

giảm.  

- Các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 

mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 

được một cách khó khăn.  

- Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 

hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn".  

 Đối với một người như vậy, này chư hiền, bất 

luận đêm hay ngày, không hỏi gì, cần phải bỏ 

đi, không được theo người ấy.  

Ở đây, khi biết được một người như sau:  
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- "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 

thiện tăng trưởng, các pháp thiện bị đoạn 

giảm.  

- Nhưng các vật dụng cần thiết cho đời sống xuất 

gia mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, 

sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 

ấy có được một cách không khó khăn.  

- Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 

hạnh ấy, không đi đến tu tập viên mãn".  

 Đối với một người như vậy, này chư Hiền, sau 

khi tính toán, không hỏi gì, cần phải bỏ đi, 

không được theo người ấy.  

Ở đây, khi biết được một người như sau:  

- "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 

thiện bị giảm, các pháp thiện tăng trưởng.  

- Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 

mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật ấy có được 

một cách khó khăn.  

- Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 

hạnh ấy, đi đến tu tập viên mãn".  
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 Này chư Hiền, đối với một người như vậy, sau 

khi tính toán, cần phải theo người ấy, không 

được bỏ đi.  

Ở đây, sau khi biết được một người như sau:  

- "Người này, nếu ta thân cận, thời các pháp bất 

thiện giảm thiểu, các pháp thiện tăng trưởng,  

- Những vật dụng cần thiết cho đời sống xuất gia 

mà ta phải có như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng ấy có 

được một cách không khó khăn.  

- Và vì mục đích gì ta xuất gia, từ bỏ gia đình, 

sống không gia đình. Mục đích của Sa-môn 

hạnh ấy đi đến tu tập viên mãn".  

 Này chư Hiền, đối với một người như vậy, cần 

phải theo cho đến trọn đời, không được bỏ đi, 

dầu có bị từ chối. 

Này chư Hiền, một người cần phải được hiểu biết 

theo hai phương diện: cần được thân cận và không 

cần được thân cận đã được nói đến như vậy, chính 

do duyên này được nói đến. 

4. Y áo, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết theo 

hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 
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được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 

được nói đến? 

- Ở đây, sau khi biết được về y như sau: "Nếu ta 

sử dụng y này, các pháp bất thiện tăng trưởng, 

các pháp thiện đoạn giảm; y như vậy không 

nên sử dụng".  

- Ở đây, sau khi biết được về y như sau: "Nếu ta 

sử dụng y này, các pháp bất thiện đoạn giảm, 

các pháp thiện tăng trưởng; y như vậy nên sử 

dụng". 

Này chư Hiền, y áo cần phải được hiểu biết theo hai 

phương diện: cần được sử dụng hay không cần được 

sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này được 

nói đến. 

5. Đồ ăn khất thực, này chư Hiền, cần phải được 

hiểu biết theo hai phương diện: cần được sử dụng 

hay không cần được sử dụng đã được nói đến như 

vậy. Do duyên gì được nói đến? 

- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 

sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 

pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện 

đoạn giảm; đồ ăn khất thực như vậy không nên 

sử dụng".  
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- Ở đây, sau khi biết được về đồ ăn khất thực như 

sau: "Nếu ta sử dụng đồ ăn khất thực này, các 

pháp bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 

trưởng; đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng". 

Này chư Hiền, đồ ăn khất thực cần phải được hiểu 

biết theo hai phương diện: cần được sử dụng hay 

không cần được sử dụng đã được nói đến như vậy, 

do duyên này được nói đến. 

6. Sàng tọa, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết 

theo hai phương diện: cần được sử dụng hay không 

cần được sử dụng đã được nói đến như vậy. Do 

duyên gì được nói đến? 

- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 

"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất 

thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 

sàng tọa như vậy không nên sử dụng".  

- Ở đây, sau khi biết được về sàng tọa như sau: 

"Nếu ta sử dụng sàng tọa này, các pháp bất 

thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 

sàng tọa như vậy nên sử dụng". 

Này chư Hiền, sàng tọa cần phải được hiểu biết theo 

hai phương diện: cần được sử dụng hay không cần 

được sử dụng đã được nói đến như vậy, do duyên này 

được nói đến. 
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7. Làng, thị trấn, này chư Hiền, cần phải được hiểu 

biết theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 

được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 

được nói đến? 

- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như 

sau: "Nếu ta tìm đến làng, thị trấn này, các 

pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện 

đoạn giảm; làng và thị trấn như vậy không nên 

được tìm đến".  

- Ở đây, sau khi biết được về làng, thị trấn như 

sau: "Nếu ta tìm đến làng, thị trấn, các pháp 

bất thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng 

trưởng; như vậy cần được tìm đến". 

Này chư Hiền, làng, thị trấn cần phải được hiểu biết 

theo hai phương diện: cần được tìm đến hay không 

cần được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên 

này được nói đến. 

8. Quốc độ, này chư Hiền, cần phải được hiểu biết 

theo hai phương diện: cần tìm đến và không cần 

được tìm đến đã được nói đến như vậy. Do duyên gì 

được nói đến? 

- Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 

"Nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất 
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thiện tăng trưởng, các pháp thiện đoạn giảm; 

quốc độ như vậy không nên được tìm đến".  

- Ở đây, sau khi biết được về quốc độ như sau: 

"Nếu ta tìm đến quốc độ này, các pháp bất 

thiện đoạn giảm, các pháp thiện tăng trưởng; 

như vậy cần được tìm đến". 

Này chư Hiền, quốc độ cần phải được hiểu biết theo 

hai phương diện: cần được tìm đến hay không cần 

được tìm đến đã được nói đến như vậy, do duyên này 

được nói đến. 
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27 Nên hay không nên thọ dụng - Kinh 

NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN 

HÀNH TRÌ – 114 Trung III, 191 

 

KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ 

(Sevitabha-asevitabha suttam) 

 – Bài kinh số 114 – Trung III, 191 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại 

tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế 

Tôn gọi các Tỷ-kheo:  

– "Này các Tỷ-kheo".  

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

Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:  

– "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông 

pháp môn về Nên hành trì, không nên hành trì. Hãy 

nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng"  

– "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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 Này các Tỷ-kheo, Ta nói thân hành có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

đây là sự tương đối giữa thân hành".  

 Này các Tỷ-kheo, Ta nói khẩu hành cũng có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

đây là sự tương đối giữa khẩu hành".  

 Này các Tỷ-kheo, Ta nói ý hành cũng có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

đây là sự tương đối giữa ý hành".  

 Này các Tỷ-kheo, Ta nói tâm sanh cũng có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

đây là sự tương đối giữa tâm sanh".  

 Này các Tỷ-kheo, Ta nói tưởng đắc cũng có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

đây là sự tương đối giữa tưởng đắc".  

 Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

đây là sự tương đối giữa kiến đắc 

(ditthipatilabha)".  

 Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói cũng 

có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; 

và đây là sự tương đối giữa ngã tánh đắc". 

Được nghe nói vậy Tôn giả Sariputta bạch Thế 

Tôn: 
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– Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói 

lên vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiểu ý 

nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

 Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 

là sự tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã 

nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 

lên?  

 Bạch Thế Tôn, nếu một thân hành nào khi 

hành trì, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện 

pháp thối giảm, thân hành như vậy không 

nên hành trì.  

 Bạch Thế Tôn, và một thân hành nào khi 

hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện 

pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên 

hành trì. 

 Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 

thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm?  

 Ở đây, bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn 

nhẫn (?) tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, đả 

thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu 

tình.  
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 Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì 

của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng 

núi, không cho người ấy, người ấy lấy trộm tài 

vật ấy.  

 Người ấy sống tà hạnh trong các dục vọng, giao 

cấu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha 

che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 

con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 

gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang 

sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch 

Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 

tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 

 Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất 

thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng? 

 Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, 

tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 

quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc 

tất cả chúng sanh và loài hữu tình.  

 Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy 

của không cho; bất cứ tài vật gì của người khác, 

hoặc tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho 

người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy.  

 Người ấy từ bỏ sống tà hạnh trong các dục 

vọng, không giao cấu với các hạng nữ nhân có 
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mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có 

chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, 

được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những 

nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân 

hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 

các bất thiện pháp thối giảm các thiện pháp 

tăng trưởng. 

Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 

tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy 

và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

 Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 

là sự tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã 

nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 

lên?  

Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành trì 

thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 

khẩu hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế 

Tôn và một khẩu hành nào khi hành trì bất thiện pháp 

thối giảm, thiện pháp tăng trưởng khẩu hành như vậy 

nên hành trì. 

Bạch Thế Tôn, khẩu hành gì khi hành trì thời bất 

thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm? Ở đây, 
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bạch Thế Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, 

hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 

hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương tộc, khi 

bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này Người kia, 

hãy nói những gì Ông biết". Dầu cho người ấy không 

biết, người ấy nói: "Tôi biết"; dầu cho người ấy biết, 

người ấy nói: "Tôi không biết" hay dầu cho người ấy 

không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy" hay dầu cho 

người ấy thấy, người ấy nói: "Tôi không thấy". Như 

vậy lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, 

hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 

nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi gì. Và 

người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 

này, đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người 

này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người 

này để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, 

người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi dục 

những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá 

hoại, thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá 

hoại. Và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời 

gì thô ác, tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người 

tức giận, liên hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền 

định, người ấy nói những lời như vậy. Và người ấy 

nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói những lời 

phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói những lời 

phi pháp, nói những lời phi luật, nói những lời không 

đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không có 
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thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi 

ích. Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 

thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 

thối giảm. 

Bạch Thế Tôn, khẩu hành gì khi hành trì thời các 

bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 

xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, 

hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, 

hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng 

và được hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì Ông 

biết". Nếu biết, người ấy nói: "Tôi biết " nếu không 

biết, người ấy nói: "Tôi không biết" hay nếu không 

thấy, người ấy nói: "Tôi không thấy" nếu thấy, người 

ấy nói: "Tôi thấy". Như vậy lời nói của người ấy 

không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân 

tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên 

nhân một vài quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh 

xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến 

chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những người này, nghe 

điều gì ở chỗ kia không đi nói với những người này 

để sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, người ấy 

sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những 

kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích 

thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ bỏ 

lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác; như vậy người 
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ấy nói những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, 

thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 

vui lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh 

xa lời nói phù phiếm; người ấy nói đúng thời, nói 

những lời chơn thật, nói những lời có ý nghĩa, nói 

những lời về Chánh pháp, nói những lời về luật, nói 

những lời đáng được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời 

nói thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Khẩu 

hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 

thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 

Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 

tương đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã nói như vậy, 

và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

 Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 

là sự tương đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói 

như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên?  

Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì thời 

các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 

giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì. Bạch 

Thế Tôn, và một ý hành nào khi hành trì thời các bất 

thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 

hành như vậy nên hành trì. 
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Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 

thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm? Ở đây, 

bạch Thế Tôn có người có tham ái, tham lam tài vật 

kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của 

người khác trở thành của mình!" Lại có người sân 

tâm, khởi lên hại ý, hại niệm như sau: "Mong rằng 

những loài hữu hình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị 

tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng không còn 

tồn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì 

thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 

thối giảm. 

Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 

bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng? 

Ở đây có người không có tham ái, không tham lam 

tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi 

tài vật của người khác không trở thành của mình!" 

Lại có người không có sân tâm, không khởi lên hại 

ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: "Mong rằng những loài 

hữu tình này sống không thù hận, không oán thù, 

không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự thân". Ý 

hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 

thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 

Ý hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì và như vậy là sự 

tương đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói như vậy, và 
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do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

 Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 

Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy 

được nói lên?  

Bạch Thế Tôn, nếu một tâm sanh nào khi hành 

trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 

giảm, tâm sanh như vậy không nên hành trì. Và một 

tâm sanh nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 

thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm 

sanh như vậy nên hành trì. 

Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 

thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 

bạch Thế Tôn, có người có tham dục, sống với tâm 

câu hữu với tham dục; người ấy sân hận và sống với 

tâm câu hữu với sân hận; người ấy có hại tâm và sống 

với tâm câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch 

Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp tăng trưởng, 

thiện pháp thối giảm. Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi 

hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 

trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người không có 

tham dục; sống với tâm không câu hữu với tham dục; 

người ấy không có sân hận và sống với tâm không 

câu hữu với sân hận; người ấy không có hại tâm và 
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sống với tâm không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh 

như vậy, bạch Thế Tôn, nếu hành trì thời bất thiện 

pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. 

Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 

tương đối giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy 

và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

 Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 

Tôn đã nói vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được 

nói lên?  

Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 

các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 

giảm, tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một 

tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 

bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 

tưởng đắc như vậy nên hành trì. 

Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 

bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở 

đây, bạch Thế Tôn, có người có tham dục sống với 

tưởng câu hữu với sân hận, người ấy có hại tâm và 

sống với tưởng câu hữu với hại tâm. Tưởng đắc như 

vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp 

tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm. Tưởng đắc gì, 
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bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp thối giảm, 

thiệp pháp tăng trưởng? Ở đây, bạch Thế Tôn, có 

người không có tham dục, sống với tưởng không câu 

hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sống 

với tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy 

không có hại tâm và sống với tưởng không câu hữu 

với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi 

hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp tăng 

trưởng. 

Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 

tương đối giữa tưởng đắc". Thế Tôn đã nói như vậy 

và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

 Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì và không nên hành trì; và như 

vậy là sự tương đối giữa kiến đắc". Thế Tôn đã 

nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói 

lên?  

Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 

thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 

thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành trì. Và 

một kiến đắc nào khi hành trì thời các bất thiện pháp 

thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, kiến đắc như 

vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi 



 

166 TỨ VẬT DỤNG 
 

hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng; thiện pháp 

thối giảm? Ở đây, bạch Thế Tôn có người có (tà) kiến 

như sau: "Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 

không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện 

ác, không có đời này, không có đời khác, không có 

mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời 

không có những vị Sa-môn, những vị Bà-la-môn, 

chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình với thượng trí 

chứng tri, chứng đạt và an trú đời này, đời khác và 

truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi 

hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 

pháp thối giảm. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành 

trì thời bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 

trưởng? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có (chánh) kiến 

như sau: "Có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị 

thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có 

mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, ở đời có những vị 

Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự 

mình với thượng trí chứng tri, chứng đắc và an trú 

đời này, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như 

vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 

pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 

Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 



 

167 TỨ VẬT DỤNG 
 

sai trái về kiến đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

 Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và 

như vậy là sự tương đối giữa ngã tánh". Thế 

Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy 

được nói lên?  

Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 

thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 

thối giảm, ngã tánh đắc như vậy không nên hành trì. 

Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời 

các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 

trưởng, ngã tánh đắc như vậy nên hành trì. Ngã tánh 

đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 

pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm? Ngã 

tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo 

khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng 

trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô 

hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, 

các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 

trưởng. 

Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 

là sự sai khác về ngã tánh đắc". Thế Tôn đã nói như 
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vậy, và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

Bạch Thế Tôn, lời nói mà được Thế Tôn nói lên một 

cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

 Lành thay, lành thay, này Sariputta! Lành thay, 

này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên một 

cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, Ông đã 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

 Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 

sự tương đối giữa thân hành". Ta đã nói như vậy 

và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên?  

Thân hành nào, này Sariputtta, khi hành trì thời 

bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, 

thân hành như vậy không nên hành trì. Và thân hành 

nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp 

thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng, thân hành như vậy 

nên hành trì. 

Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất 

thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm? Ở đây, 

này Sariputta, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lấm 

máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi 

đối với các loại hữu tình. Người này lấy của không 

cho; bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn 



 

169 TỨ VẬT DỤNG 
 

làng hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy 

lấy trộm tài vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong các 

dục vọng, giao cấu các hạng nữ nhân có mẹ che chở, 

có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có 

bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 

bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng 

vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi 

hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 

pháp thối giảm. 

Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì thời 

các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 

trưởng? Ở đây, này Sariputtta, có người từ bỏ sát 

sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm 

quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất 

cả chúng sanh và loài hữu tình. Người ấy từ bỏ lấy 

của không cho, tránh xa lấy của không cho; bất cứ 

tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 

rừng núi không cho người ấy, người ấy không lấy 

trộm tài vật ấy. Người ấy từ bỏ sống theo tà hạnh 

trong các dục vọng, không giao cấu với các hạng nữ 

nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, 

có chị che chở, có bà con che chở, đã có chồng, được 

hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân 

được trang sức bằng vòng hoa. Thân hành như vậy, 

này Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp 

thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 
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Thân hành, này các Tỷ-kheo, ta nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 

tương đối giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

 Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là 

sự tương đối giữa khẩu hành". Ta đã nói như vậy. 

Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên?  

Này Sariputta, khẩu hành nào khi hành trì thời 

các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 

giảm, khẩu hành như vậy không nên hành trì. Và 

khẩu hành nào, này Sariputta, khi hành trì, các bất 

thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 

khẩu hành như vậy nên hành trì. 

Khẩu hành gì, này Sariputta, khi hành trì thời 

các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 

giảm? Ở đây, này Sariputta, có người vọng ngữ đến 

chỗ tập hội... (như trên) 

... (những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã 

tánh đắc... )  

 "Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 

là sự tương đối giữa ngã tánh đắc", Ta đã nói như 
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vậy. Và do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

 Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách 

vắn tắt, cần phải hiểu một cách rộng rãi như vậy. 

 Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói 

có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 

có hai loại: "Nên hành trì không nên hành trì".  

 Vị do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói 

có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 

Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói 

lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con 

được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

"Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
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hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 

đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 

lên?  

Sắc nào do mắt nhận thức bạch Thế Tôn, khi 

hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 

pháp thối giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy không 

nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế 

Tôn khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 

các thiện pháp tăng trưởng, sắc ấy do mắt nhận thức 

như vậy nên hành trì. "Sắc do mắt nhận thức, này 

Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 

nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 

như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói 

có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 

Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 

nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức bạch Thế Tôn, 

khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 

thiện pháp thối giảm, tiếng do tai nhận thức như vậy 

không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức, bạch 

Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 

giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai nhận 

thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận thức, 

này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 

không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 
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duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói 

có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 

Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 

nói lên? Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, 

khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 

thiện pháp thối giảm, hương do mũi nhận thức như 

vậy không nên hành trì. Hương nào do mũi nhận 

thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp 

thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, hương do mũi 

nhận thức như vậy nên hành trì: "Hương do mũi nhận 

thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 

không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 

duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Vị do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 

đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 

lên. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 

hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 

pháp thối giảm, vị do lưỡi nhận thức như vậy không 

nên hành trì. Vị nào do lưỡi nhận thức, bạch Thế 

Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, 

các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức như 

vậy nên hành trì. "Vị do lưỡi nhận thức, này 

Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, không 
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nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 

như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói 

có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 

Tôn đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được 

nói lên? Xúc nào do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, 

khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các 

thiện pháp thối giảm, xúc do thân nhận thức như vậy 

không nên hành trì. Xúc nào do thân nhận thức, bạch 

Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 

giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do thân nhận 

thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận thức, 

này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 

không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do 

duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 

đã nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói 

lên? Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi 

hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 

pháp thối giảm, pháp do ý nhận thức như vậy không 

nên hành trì. Pháp nào do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, 

khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 

thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận thức như vậy 

nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta 
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nói có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 

Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói 

ấy được nói lên. 

Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 

một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

 Lành thay, lành thay, này Sariputta! Lành thay, 

này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên một 

cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, Ông đã 

hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Lời nói 

như vậy được Ta nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy 

được nói lên?... (như trên)... Pháp do ý nhận thức, 

này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì, 

không nên hành trì". Lời nói như vậy được Ta nói 

lên và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói lên một 

cách vắn tắt, ý nghĩa lời nói ấy được hiểu một cách 

rộng rãi như vậy. 

 Ý, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 

trì, không nên hành trì".  
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 Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 

hành trì, không nên hành trì".  

 Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 

hành trì, không nên hành trì".  

 Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại: 

"Nên hành trì, không nên hành trì".  

 Người (Puggala), này Sariputta, Ta nói có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch 

Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói 

lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 

rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: 

"Ý, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 

trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy. Và 

do duyên gì, lời nói ấy được nói lên? Ý nào, bạch 
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Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, 

các thiện pháp thối giảm, ý như vậy không nên hành 

trì. Ý nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 

thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ý 

như vậy nên hành trì. "Ý, này Sariputta, Ta nói có 

hai loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn 

đã nói lên như vậy. Và do duyên như vậy, lời nói ấy 

được nói lên. 

"Món ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 

loại... do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Làng, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Quốc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 

duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

"Người, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
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duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 

Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 

một cách vắn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã 

hiểu một cách rộng rãi như vậy. 

– Lành thay, lành thay, này Sariputta! Lành 

thay, này Sariputta! Lời nói này được Ta nói lên vắn 

tắt, không giải thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách 

rộng rãi như vậy. 

Y, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành 

trì, không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và 

do duyên gì, lời nói ấy được nói lên? Y nào, này 

Sariputta, khi hành trì thời các bất thiện pháp tăng 

trưởng... Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai 

loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói 

như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên?... 

Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Sàng tọa, này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên 

hành trì, không nên hành trì"... (như trên)... Sàng tọa 

như vậy không nên hành trì. Sàng tọa như vậy nên 

hành trì.... (như trên)... Làng như vậy không nên 

hành trì ... (như trên) ... Làng như vậy nên hành trì... 

(như trên).. Thị trấn như vậy không nên hành trì... 
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(như trên)... Thị trấn như vậy nên hành trì.... (như 

trên).... Đô thị như vậy không nên hành trì... (như 

trên)... Đô thị như vậy nên hành trì... (như trên)... 

Quốc độ như vậy không nên hành trì ... (như trên) ... 

Quốc độ như vậy nên hành trì ... (như trên) ... Người, 

này Sariputta, Ta nói có hai loại: "Nên hành trì và 

không nên hành trì". Ta đã nói như vậy. Và do duyên 

gì, lời nói ấy được nói lên? Người, này Sariputta... 

Do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói vắn tắt, 

ý nghĩa (lời nói ấy) cần được hiểu một cách rộng rãi 

như vậy. 

 Này Sariputta, nếu tất cả những vị Sát đế lỵ, 

đối với lời nói này được Ta nói vắn tắt, có thể 

hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như 

vậy, tất cả những vị ấy sẽ được hưởng hạnh 

phúc, an lạc lâu dài.  

 Này Sariputta, nếu tất cả những vị Bà-la-

môn ..  

 Nếu tất cả những vị Vessa...  

 Này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ đà 

(Sudda), đối với lời nói này được Ta nói vắn 

tắt, có thể hiểu ý nghĩa lời nói ấy một cách 

rộng rãi như vậy, tất cả những vị ấy sẽ được 
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hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 

Sariputta hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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28 Nên hay không nên thọ dụng - Kinh 

TỊNH CHỈ – Tăng IV, 368 

 

TỊNH CHỈ – Tăng IV, 368 

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không thiện xảo 

trong hành tướng tâm của người khác, thời cũng phải 

nguyện rằng: "Ta sẽ thiện xảo trong hành tướng 

tâm của ta". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy 

cần phải học tập.  

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thiện xảo 

trong hành tướng tâm của mình?  

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà hay 

một người đàn ông, còn trẻ, trong tuổi thanh niên, ưa 

muốn trang điểm, quán sát hình ảnh mặt mình trong 

tấm gương thanh tịnh trong sáng, hay trong một bát 

nước trong. Nếu thấy trên mặt có một hột bụi hay 

dấu nhớp gì, người ấy cố gắng đoạn trừ hột bụi ấy 

hay dấu nhớp ấy. Nếu không thấy hột bụi hay dấu 

nhớp, người ấy hoan hỷ thỏa mãn: "Thật lợi đắc cho 

ta! Ta thật là trong sạch! ".  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

vậy được nhiều lợi ích trong các thiện pháp:  
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 "Có phải ta được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ, hay 

ta không được lợi đắc nội tâm tịnh chỉ?  

 Có phải ta được tăng thượng tuệ pháp quán, 

hay không được tăng thượng tuệ pháp quán?  

3. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 

biết như sau: "Ta có được nội tâm tịnh chỉ, nhưng ta 

không được tăng thượng tuệ pháp quán", thời này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú nội tâm tịnh chỉ, 

cần phải nỗ lực để đạt cho được tăng thượng tuệ pháp 

quán ấy; sau một thời gian, đạt được nội tâm tịnh chỉ 

và được tăng thượng tuệ pháp quán. 

4. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 

biết như sau: "Ta có được tăng thượng tuệ pháp 

quán, nhưng không có được nội tâm tịnh chỉ", thời 

này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi an trú tăng thượng 

tuệ pháp quán, cần phải nổ lực để đạt cho được nội 

tâm tịnh chỉ. Vị ấy sau một thời gian, đạt được tăng 

thượng tuệ pháp quán và chứng được nội tâm tịnh 

chỉ. 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát, 

biết như sau: "Ta không có được nội tâm tịnh chỉ. Ta 

không có được tăng thượng tuệ pháp quán", thời này 

các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải quyết định, ước 

muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh 

niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện pháp.  
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Ví như, này các Tỷ-kheo, khi khăn bị cháy hay khi 

đầu bị cháy, cần phải quyết định, ước muốn, tinh tấn, 

nỗ lực, dõng mãnh, bất thối, chánh niệm, tỉnh giác để 

dập tắt khăn ấy hay đầu ấy.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quyết 

định, ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, dõng mãnh, bất 

thối, chánh niệm, tỉnh giác để đạt cho được các thiện 

pháp ấy. Vị ấy trong một thời gian khác, đạt được 

nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 

quán. 

6. Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo trong khi 

quán sát biết như sau: "Ta có được nội tâm tịnh chỉ, 

ta có được tăng thượng tuệ pháp quán", thời này các 

Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sau khi an trú trong các thiện 

pháp ấy, cần phải nỗ lực, chú tâm để đoạn diệt các 

lậu hoặc nữa. 

7. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 

dụng và không nên sử dụng.  

Này các Tỳ kheo, Ta cũng nói, đồ ăn khất thực có hai 

loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.  

Này các Tỷ Kheo, Ta cũng nói, làng, thị trấn có hai 

loại: nên sử dụng và không nên sử dụng.  
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Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, quốc độ có hai loại: 

nên sử dụng và không nên sử dụng. 

Này các Tỷ kheo, Ta cũng nói, người có hai loại: nên 

sử dụng và không nên sử dụng. 

8. Này các Tỷ kheo, Ta nói, y có hai loại: nên sử 

dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. 

Do duyên gì được nói đến như vậy?  

- Ở đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này, được 

ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng trưởng, các 

pháp thiện tổn giảm", thời y áo như vậy không 

nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được y áo nào: "Y áo này, được 

ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, các 

thiện pháp tăng trưởng", thời y áo như vậy nên 

sử dụng. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, y có hai loại: nên sử 

dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói đến. 

Do duyên này được nói đến như vậy. 

9. Này các Tỷ Kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có 

hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 

được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?  
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- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 

ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 

thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm", 

thời đồ ăn khất thực như vậy không nên sử 

dụng. 

- Ở đây, nếu biết được đồ ăn khất thực nào: "Đồ 

ăn khất thực này được ta sử dụng, các pháp bất 

thiện tổn giảm, các thiện pháp tăng trưởng", 

thời đồ ăn khất thực như vậy nên sử dụng. 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, đồ ăn khất thực có hai 

loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 

được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

10. Này các Tỷ-Kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai 

loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 

được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?  

- Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 

này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 

trưởng, các pháp thiện tổn giảm", thời sàng tọa 

như vậy không nên sử dụng.  

- Ở đây, nếu biết được sàng tọa nào: "Sàng tọa 

này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn 

giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời sàng 

tọa như vậy nên sử dụng. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, sàng tọa có hai loại: 

nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 

nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

11. Này các Tỷ kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có 

hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 

được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy? 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: "Làng, 

thị trấn này được ta sử dụng, các pháp bất thiện 

tăng trưởng, các pháp thiện bị tổn giảm", thời 

làng, thị trấn như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được làng, thị trấn nào: "Làng, 

thị trấn được ta sử dụng, các pháp thiện tổn 

giảm, các pháp thiện tăng trưởng", thời làng, 

thị trấn như vậy nên sử dụng. 

Này, các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, làng, thị trấn có hai 

loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 

được nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

12. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai 

loại: nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy 

được nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?  

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 

này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 
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trưởng, các thiện pháp tổn giảm", thời quốc độ 

như vậy không nên sử dụng. 

- Ở đây, nếu biết được quốc độ nào: "Quốc độ 

này được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn 

giảm, các thiện pháp tăng trưởng", thời quốc 

độ như vậy nên sử dụng". 

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, quốc độ có hai loại: 

nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 

nói đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 

13. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người có hai loại: 

nên sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được 

nói đến. Do duyên gì được nói đến như vậy?  

- Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 

được ta sử dụng, các pháp bất thiện tăng 

trưởng, các pháp thiện tổn giảm", thời người 

như vậy không nên sử dụng.  

- Ở đây, nếu biết được người nào: "Người này 

được ta sử dụng, các pháp bất thiện tổn giảm, 

các thiện pháp tăng trưởng", thời người như 

vậy nên sử dụng  

Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, người có hai loại: nên 

sử dụng và không nên sử dụng, như vậy được nói 

đến. Do duyên này được nói đến như vậy. 



 

188 TỨ VẬT DỤNG 
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29 Nếu có ước nguyện mong rằng - Kinh 

ƯỚC NGUYỆN – 6 Trung I, 79 

 

KINH ƯỚC NGUYỆN 

(Akankheyya suttam) 

– Bài kinh số 6 – Trung I, 79 

 

 

Như vầy tôi nghe. 

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

Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 

(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

"Này các Tỷ-kheo".  

- "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp 

Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 

– Các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy 

đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới 

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

trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học 

tập các học giới. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương 
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mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng!", Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 

tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 

quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các 

món ăn khất thực, sàng tọa và các dược phẩm trị 

bệnh!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 

luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 

Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 

trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu có Tỷ-kheo có ước 

nguyện: "Mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng 

như y phục, các món ăn khất thực, sàng tọa và các 

dược phẩm trị bệnh! Mong rằng hành động của 

những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, 

được lợi ích lớn!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 

mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ 

chết và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ 

(và nhờ vậy) được quả báo lớn, lợi ích lớn!", Tỷ-

kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 

trên)... trú xứ không tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không 

phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn 

luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 

xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ 

không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong 

rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ 

hãi được khởi lên!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 

mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 

không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được 

bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!", 

Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 

trên)... trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Có những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, 

thuộc Vô sắc giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với 

thân và sống an trú trong cảnh giới ấy!", Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú 

xứ không tịnh. 
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Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 

không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh 

giác!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới 

luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược 

tham, sân, si, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở 

lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ đau!", Tỷ-kheo 

ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 

trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được 

hóa sanh, chứng được Niết-bàn ngay tại cảnh giới 

ấy, không còn trở lui thế giới này nữa!", Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các 

trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta chứng được các loại thần thông! Một 

thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một 

thân; ta hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 

thành, qua núi như đi ngang hư không, ta độn thổ 

trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; ta đi 

trên nước không chìm như trên đất liền; ta ngồi kiết 
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già đi trên hư không như con chim; với bàn tay, ta 

chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại 

oai lực, đại oai thần như vậy; ta có thể, thân ta có 

thần thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các 

trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta 

có thể nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, 

ở xa hay ở gần!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên 

mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 

chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm 

có tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. 

Tâm có sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta 

biết tâm không sân. Tâm có si, ta biết tâm có si. Tâm 

không si, ta biết tâm không si. Tâm chuyên chú, ta 

biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán 

loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không 

đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tâm chưa vô 

thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô thượng, 

ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiền định, ta biết tâm 

Thiền định. Tâm không Thiền định, ta biết tâm không 

Thiền định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. 
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Tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát!" 

Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 

trên)... các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như 

một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, 

hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi 

đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 

nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 

thành kiếp, ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như 

thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 

ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ 

mạng đến mức như thế này, Sau khi chết tại chỗ kia, 

ta được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế 

này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn 

uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng 

đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 

sanh ra ở đây!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 

giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Mong rằng với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, ta 

thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 

rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người 

đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều 

do hạnh nghiệp của chúng. Các Tôn giả, chúng sanh 
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nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ 

báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 

tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 

hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 

Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 

kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 

chung, được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời 

này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, 

thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng 

chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, 

kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 

nghiệp của họ!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 

giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn 

Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các 

trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 

"Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, 

ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát không có lậu hoặc!", Tỷ-kheo ấy 

phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm 

tịch tĩnh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu 

quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. 

Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, 
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đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của 

giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 

hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và 

tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính 

duyên ở đây mà nói vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy 

hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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30 Sau khi suy nghĩ mới thọ dụng - Kinh 

PHÚNG TỤNG – 33 Trường II, 567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567  

(Trích đoạn) 

 

 

 

2. Bốn y chỉ:  

Này các Hiền giả, ở đây vị Tỷ-kheo:  

- Sau khi suy nghĩ, thọ dụng;  

- Sau khi suy nghĩ, nhẫn thọ;  

- Sau khi suy nghĩ, viễn ly;  

- Sau khi suy nghĩ, khiển trừ. 
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31 Thế nào là tiết độ trong ăn uống  - 

Kinh KHÔNG THỂ RƠI XUỐNG – 

Tăng I, 623 

 

KHÔNG THỂ RƠI XUỐNG – Tăng I, 623 

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

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

là bốn? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Đầy đủ giới,  

- Hộ trì các căn,  

- Biết tiết độ trong ăn uống,  

- Chú tâm cảnh giác. 

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

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

sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn 

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

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

các học pháp. 

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

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

kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
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tướng riêng. Những nguyên nhân gì, làm cho nhãn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 

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

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

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

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

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

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

tâm cảnh giác? - Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
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ban ngày đi kinh hành, hay trong lúc ngồi, tẩy sạch 

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

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

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

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

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

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

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

sạch tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. 

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

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

6. Tỷ-kheo an trú giới, 

Sống chế ngự các căn, 

Biết tiết độ ăn uống,  

Và chú tâm cảnh giác, 

Sống an trú như vậy, 

Ngày đêm không mệt mỏi 

Tu tập các thiện pháp,  

Đạt an ổn ách nạn, 

Ưa thích không phóng dật, 

Thấy sợ hãi phóng dật, 

Không có thể thối đọa, 

Tỷ-kheo gần Niết-bàn. 
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32 Thối đoạ - Kinh NGÀY VÀ ĐÊM – 

Tăng III, 247 

 

NGÀY VÀ ĐÊM –Tăng III, 247 

 

1. - Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-

kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối 

đọa trong các thiện pháp, không có tăng trưởng.  

Thế nào là sáu?  

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo: 

- Có dục lớn,  

- Có hiềm hận,  

- Không bằng lòng với bất cứ những vật dụng 

cần thiết nào như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, các dược phẩm trị bệnh,  

- Không có lòng tin,  

- Ác giới, biếng nhác, thất niệm,  

- Ác tuệ. 

Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-

kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự thối 

đọa trong các thiện pháp. 
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3. Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-

kheo, thời bất luận đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 

trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa.  

4. Thế nào là sáu? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo:  

- Không có dục lớn,  

- Không hiềm hận,  

- Bằng lòng với bất cứ vật dụng cần thiết nào, 

như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, các dược 

phẩm trị bệnh,  

- Có lòng tin,  

- Thiện giới, tinh cần tinh tấn, có niệm, có trí tuệ. 

Nếu Tỷ-kheo thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-

kheo, thời bất cứ đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng 

trưởng trong các thiện pháp, không có thối đọa. 
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33 Tấm y mà Ta cho phép các ngươi 

mặc… - Kinh THANH TỊNH – 29 

Trường II, 441  

 

KINH THANH TỊNH 

– Bài kinh số 29 – Trường II, 441 

 

Như vầy tôi nghe. 

1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích 

ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích ca tên là 

Vedhannà. 

Lúc bấy giờ, Nigantha Nàthaputta vừa mới tạ thế ở 

Pàvà.  

Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai 

phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau 

và sống tàn hại nhau với binh khí bằng miệng - 

"Ngươi không biết pháp luật này, ta biết pháp luật 

này. Sao Ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi 

theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói của ta tương 

ưng, lời nói Ngươi không tương ưng. Điều đáng nói 

trước, Ngươi nói sau; điều đáng nói sau, Ngươi nói 

trước. Điều Ngươi quan niệm trình bày, đã bị đảo 
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lộn. Quan điểm của Ngươi đã bị thách đố. Ngươi đã 

bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điểm của Ngươi! 

Hãy tự thoát khỏi bế tắc nếu Ngươi có thể làm được." 

Hình như các đệ tử của Nigantha Nàthaputta muốn 

tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng 

của Nigantha Nàthaputta cũng chán ngấy, cơ hiềm, 

và phản đối các vị Nigantha, vì pháp luật của họ đã 

được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không 

có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, 

không do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết, pháp y 

chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ. 

2. Rồi Sa di Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pàvà 

đến thăm tôn giả Ananda ở Sàmàgama, sau khi đến, 

đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau 

khi ngồi xuống một bên. Sa di Cunda bạch tôn giả 

Ananda: 

- Bạch Tôn giả, Nigantha Nàthaputta đã từ trần ở 

Pàvà sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia ra làm 

hai phái... Pháp y chỉ đã bị đổ vỡ, không có chỗ y 

chỉ. 

Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sa di 

Cunda: 

- Này Hiền giả Cunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để 

yết kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy 
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đi yết kiến Thế Tôn; sau khi đến xong, chúng ta hãy 

trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. 

- Bạch Tôn giả, vâng! 

- Sa di Cunda vâng lời tôn giả Ananda. 

3. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sa di Cunda, đi đến 

yết kiến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi 

xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả 

Ananda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Sa di Cunda có nói: "Nigantha 

Nàthaputta đã từ trần ở Pàvà. Sau khi vị này từ trần, 

các vị Nigantha chia ra làm hai phái... Pháp y chỉ đã 

bị đổ vỡ, không có chỗ y chỉ." 

- Này Cunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình 

bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng 

hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 

Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. 

4. Này Cunda, ở đây có vị đạo sư không phải là 

Chánh Đẳng Giác, có pháp luật đã được trình bày 

tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng 

hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị 

Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong 

pháp này, không thành tựu và an trú trong pháp và 
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tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống 

đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài pháp. Người đệ tử 

ấy cần được nói như sau: "Này Hiền giả, thật là lợi 

ích cho Ngươi. Thật khéo chứng đắc cho Ngươi. Đạo 

sư của Ngươi không phải là vị Chánh Đẳng Giác. 

Pháp của Ngươi đã được trình bày, tuyên bố một 

cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không 

hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác 

tuyên bố. Và Ngươi trong pháp này, không thành tựu 

và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng 

chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, vượt ra 

ngoài pháp. 

 Này Cunda, như vậy ở đây, vị đạo sư đáng quở 

trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ 

tử đáng tán thán. Này Cunda, với vị đệ tử như vậy, 

nên nói như sau:" Này Đại đức, dầu Đại đức thực 

hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, 

ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi 

như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. 

Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên 

bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng 

dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị Chánh 

Đẳng Giác tuyên thuyết." 

5. Này Cunda, ở đây, vị đạo sư không là vị Chánh 

Đẳng Giác, và pháp được trình bày tuyên bố một 
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cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không 

hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác 

tuyên thuyết, và vị đệ tử trong pháp này, sống thành 

tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống 

đúng tùy pháp, sống luận theo pháp. Người này nên 

được nói như sau: "Này Hiền giả, thật không lợi ích 

cho Ngươi, thật không khéo chứng đắc cho Ngươi. 

Vị đạo sư của Ngươi không là vị Chánh Đẳng Giác 

và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, 

không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an 

tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết, 

những người trong pháp này sống thành tựu pháp và 

tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, 

sống thuận theo pháp".  

 Này Cunda, ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây 

pháp đáng quở trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng quở 

trách. Này Cunda, với vị đệ tử như vậy, có ai, nên 

nói như sau: "Thật vậy, Đại đức thành tựu theo 

chánh hạnh, tinh tấn trong chánh hạnh, người 

khen, người được khen, người được khen như vậy 

lại càng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được 

phước đức." Vì sao vậy? Này Cunda, vì pháp 

được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không 

có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an 

tịnh, không do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. 



 

208 TỨ VẬT DỤNG 
 

6. Này Cunda, ở đây vị đạo sư là vị Chánh Đẳng 

Giác, pháp được khéo giảng và trình bảy, có hiệu 

năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh 

Đẳng Giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong pháp này 

sống không thành tựu pháp và tùy pháp, sống không 

theo chánh hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống 

không thuận theo pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được 

nói: "Này Hiền giả, thật không lợi ích cho Ngươi, 

thật không khéo chứng đắc cho Ngươi. Vị đạo sư của 

Ngươi là vị Chánh Đẳng Giác, pháp được khéo tuyên 

bố trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an 

tịnh, do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Nhưng 

Ngươi trong pháp này sống không thành tựu pháp, 

sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy 

pháp, sống không thuận theo pháp."  

 Này Cunda, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, 

ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử đáng 

quở trách. Nếu có ai, hãy nói với vị đệ tử ấy như 

sau: "Đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị 

đạo sư của Đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai 

có điều tra, ai có bị điều tra, ai có bị điều tra rồi 

như thực thi hành, tất cả đều được phước báo". Vì 

sao vậy? Này Cunda, pháp luật này khéo thuyết 

khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng 

dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đẳng Giác 

tuyên thuyết. 



 

209 TỨ VẬT DỤNG 
 

7. Này Cunda ở đây vị đạo sư là Chánh Đẳng Giác, 

và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có 

hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị 

Cháng Đẳng Giác tuyên thuyết, và vị đệ tử trong 

pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống 

thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống 

thuận theo pháp. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy nói 

như sau: "Này Hiền giả, thật là lợi ích cho Ngươi, 

thật khéo chứng đắc cho Ngươi. Vị đạo sư của Ngươi 

là vị A la hán Chánh Đẳng Giác, pháp được khéo 

tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng 

hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đẳng 

Giác tuyên thuyết. Và Ngươi trong pháp này sống 

thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh 

hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp".  

 Này Cunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được 

tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị 

đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Cunda, nếu 

có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: "Thật vậy, Đại 

đức thành tựu như pháp, tinh tấn như pháp, người 

khen, người được khen, người được khen như vậy 

lại càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều 

công đức". Vì sao vậy? Này Cunda, vì pháp luật 

được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, 

có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị 

Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. 
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8. Này Cunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc 

A la hán, Chánh Đẳng Giác, và pháp được khéo 

tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng 

hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đẳng 

Giác tuyên thuyết. Và các vị đệ tử chưa được tinh 

thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn 

chưa được tỏ lộ cho các vị này, chưa được trình bày 

rõ ràng, với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được 

trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho 

loài Người, và vị đạo sư viên tịch. Này Cunda, đối 

với vị đạo sư như vậy, nếu viên tịch, các đệ tử sẽ ưu 

tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta xuất 

hiện ở đời, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo 

trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an 

tịnh, do vị Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Nhưng 

chúng ta chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm 

hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng 

ta với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, chưa được trở 

thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài 

Người, và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này 

Cunda, vị Đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử có 

sự ưu tư. 

9. Này Cunda, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc 

A la hán, Chánh Đẳng Giác, pháp được khéo tuyên 

bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, 

hướng đến an tịnh, do vị Chánh Đẳng Giác tuyên 
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thuyết. Và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp, và 

Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các vị 

ấy với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu 

dụng, được khéo trình bày cho loài Người, và vị đạo 

sư của những vị ấy viên tịch. Này Cunda, vị đạo sư 

như vậy có viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. Vì cớ 

sao? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc A 

la hán, Chánh Đẳng Giác, pháp được khéo tuyên 

thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, 

hướng đến an tịnh, được vị Chánh Đẳng Giác tuyên 

thuyết. Còn chúng ta được tinh thông diệu pháp, và 

phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho chúng 

ta biết với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành 

diệu dụng, được khéo trình bày cho loài Người, và vị 

Đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Cunda, vị đạo sư 

như vậy có viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. 

10. Này Cunda, nếu Phạm hạnh được đầy đủ những 

chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là một 

vị Thượng tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu 

ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng 

thành, một phạm hạnh như vậy được xem là không 

viên mãn, trong trường hợp như vậy.  

Này Cunda, nếu Phạm hạnh được đầy đủ những chi 

phần như vậy, và nếu có vị đạo sư là một vị Thượng 

tọa có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến 
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tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một 

Phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn, trong 

trường hợp như vậy. 

11. Này Cunda, nếu Phạm hạnh được đầy đủ những 

chi phần như vậy, và có vị đạo sư là vị Thượng tọa 

có nhiều kinh nghiệm, xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi 

trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, nhưng 

không có các vị Thượng tọa Tỷ kheo, những vị đệ tử 

là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô úy, đa văn, 

đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, với giáo 

lý ngoại đạo được khởi lên có thể khéo nhiếp phục 

với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất 

tư nghì; như vậy Phạm hạnh này không thể viên mãn 

bởi chi tiết này. 

12. Này Cunda, khi nào Phạm hạnh được đầy đủ về 

những phương diện này, vị đạo sư là vị Thượng tọa, 

có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến 

tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và 

những vị Thượng tọa Tỷ kheo, những vị đệ tử... nếu 

không có các vị Trung lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... 

có các vị Trung lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... nhưng 

nếu không có các vị Hạ lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... 

có các Hạ lạp Tỷ kheo, những vị đệ tử... nhưng nếu 

không có các vị Trưởng lão Tỷ kheo ni, các vị đệ tử... 

nhưng nếu không có các vị Trung lạp Tỷ kheo ni, các 
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vị đệ tử... nhưng nếu không có các vị Hạ lạp Tỷ kheo 

ni, các vị đệ tử... có các vị Hạ lạp Tỷ kheo ni, các vị 

đệ tử... nhưng nếu không có Nam cư sĩ đệ tử, những 

vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh... có 

những Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo 

trắng, sống theo Phạm hạnh... nhưng nếu không có 

những Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo 

trắng, chấp nhận dục lạc... có những Nam cư sĩ đệ tử, 

những vị tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc... 

nhưng nếu không có những Nữ cư sĩ đệ tử, những vị 

tại gia, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh... có 

những Nư cư sĩ đệ tử, những vị tại giam mặc áo 

trắng, sống theo Phạm hạnh... nhưng nếu không có 

những Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng 

chấp nhận dục lạc... có những Nữ cư sĩ đệ tử, những 

vị tại gia, mặc áo trắng chấp nhận dục lạc ...Phạm 

hạnh như vậy nếu không được thành công, hưng 

thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, 

khéo tuyên bố giữa các người, nhưng không đạt được 

danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng, Phạm 

hạnh như vậy không được viên mãn về phương diện 

này. 

13. Này Cunda, khi nào Phạm hạnh được đầy đủ với 

những phương diện này, vị đạo sư là Thượng tọa có 

nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi 

trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những 
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vị Thượng tọa là những bậc Tỷ kheo, những vị đệ tử 

sáng suốt, tự điều phục... thuyết pháp diệu dụng, có 

Trung lạp Tỷ kheo đệ tử, có Hạ lạp Tỷ kheo đệ tử, 

có Trưởng lão Ni đệ tử, có Trung lạp Ni đệ tử, có Hạ 

lạp Ni đệ tử, có Nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, 

mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh, có Nam cư sĩ đệ 

tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc, 

có Nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia, mặc áo trắng, 

sống theo Phạm hạnh, có những vị Nữ cư sĩ đệ tử, 

những vị tại gia, mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc; 

Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, 

phát triển, và phổ thông một cách rộng rãi, khéo 

tuyên bố giữa các người, đạt được danh xưng và lợi 

dưỡng một cách tối thắng, Phạm hạnh như vậy được 

viên mãn về phương diện này. 

14. Này Cunda, nay Ta hiện tại là bậc Đạo sư xuất 

hiện ở đời, là bậc A la hán, Chánh Đẳng Giác, và 

pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu 

năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị 

Chánh Đẳng Giác trình bày, và các vị đệ tử của 

Ta tinh thông diệu pháp, và Phạm hạnh hoàn 

toàn viên mãn được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí 

liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo 

trình bày cho loài Người. Này Cunda, nay Ta là vị 

Đạo sư Trưởng lão, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia 

đã lâu ngay, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi 
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trưởng thành. 

15. Này Cunda, nay Ta có những vị Thượng tọa Tỷ 

kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô úy, đa văn, 

đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, đối với 

giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo chiết 

phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp 

bất khả tư nghì. Này Cunda, Ta lại có những Trung 

lạp Tỷ kheo sáng suốt. Này Cunda, nay Ta có những 

vị Hạ lạp Tỷ kheo đệ tử. Này Cunda, nay Ta có 

những vị Trưởng lão Tỷ kheo ni đệ tử. Này Cunda, 

nay Ta có những vị Trung lạp Tỷ kheo ni đệ tử. Này 

Cunda, nay Ta có những vị Hạ lạp Tỷ kheo ni đệ tử. 

Này Cunda, nay Ta có những vị Nam cư sĩ, là những 

vị tại gia, mặc áo trắng, sống theo Phạm hạnh. Này 

Cunda, nay Ta có những vị Nam cư sĩ, là những vị 

tại gia mặc áo trắng, chấp nhận dục lạc. Này Cunda, 

nay Ta có những vị Nữ cư sĩ, là những vị tại gia, mặc 

áo trắng, sống theo Phạm hạnh. Này Cunda, nay Ta 

có những vị Nữ cư sĩ là những vị tại gia, mặc áo trắng 

chấp nhận dục lạc...  

Này Cunda, nay Phạm hạnh của Ta được thành công, 

hưng thịnh, phát triển, và phổ thông một cách rộng 

rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. 

16. Này Cunda, đối với tất cả những vị đạo sĩ nay 
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xuất hiện ở đời; này Cunda, Ta không thấy một vị 

đạo sư nào khác có thể bằng Ta về phương diện lợi 

dưỡng và danh xưng tối thượng.  

Này Cunda, đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng 

nay xuất hiện ở đời; này Cunda, Ta không thấy một 

đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể Tỷ-kheo về 

phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng.  

Nếu có ai, khi tả một Phạm hạnh, thành tựu hết thảy 

tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo 

tuyên bố một cách viên mãn, vị ấy nếu tuyên bố đúng 

đắn sẽ tuyên bố như sau: "Thành tựu hết thảy tướng... 

Phạm hạnh được khéo tuyên bố".  

Này Cunda, Uddaka con của Ràma thường nói: 

"Thấy mà không thấy". Thấy cái gì mà không thấy? 

Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao không 

thấy khía cạnh sắc bén của dao. Này Cunda, đấy là 

nghĩa của câu: "Thấy mà không thấy". Này Cunda, 

ở đây Uddaka con của Ràma đề cập đến một vật đê 

tiện, hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bậc 

Thánh, không có lợi ích, nói về con dao.  

 Này Cunda, nếu nói đúng đắn câu "Thấy mà 

không thấy", thời phải nói như sau: "Thấy mà 

không thấy". Vị ấy thấy cái gì mà không thấy?  
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 Một Phạm hạnh, thành tựu hết thảy tướng, 

đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu sót, 

không quá đáng, được khéo tuyên bố một 

cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính 

vị ấy thấy Phạm hạnh này.  

 Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một 

chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng 

hơn, vị ấy sẽ không thấy gì.  

 Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại 

chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng 

hơn, vị ấy sẽ không thấy gì.  

 Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại 

chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, 

vị ấy sẽ không thấy gì.  

 Như vậy gọi là "Thấy mà không thấy".  

 Này Cunda, nếu có ai khi tả một Phạm hạnh thành 

tựu hết thảy tướng... Phạm hạnh được khéo tuyên 

bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: "Phạm 

hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết 

thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, 

được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được 

khéo trình bày". 
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17. Do vậy, này Cunda, những pháp do Ta tự 

chứng tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả các 

Ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi 

lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các 

câu với nhau để cho Phạm hạnh này được tồn tại lâu 

dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, 

vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 

đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và cho loài 

Người.  

Này Cunda, thế nào là những pháp do Ta tự chứng 

tri và tuyên bố cho các Ngươi, tất cả các Ngươi hãy 

hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, 

nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với 

nhau, để cho Phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, 

được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì 

an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, 

vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và cho loài Người?  

 Những pháp ấy là Bốn Niệm xứ, Bốn Chánh 

cần, Bốn Như ý túc, Năm Căn, Năm Lực, 

Bảy Giác chi, Tám Thánh đạo. Này Cunda, 

những pháp ấy do Ta tự chứng tri và tuyên bố 

cho các Ngươi, tất cả Ngươi hãy hội họp lại và 

tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so 

sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để 

cho Phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được 
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an trú lâu dài, vì hạnh phúc của muôn loài, vì 

an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho 

đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư Thiên và cho 

loài Người. 

18. Này Cunda, các Ngươi hãy hội họp với nhau 

trong tinh thần hòa đồng và tương kính, không có 

tranh luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp 

giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng "Vị Đại 

đức này nắm nghĩa sai lạc hay hành văn sai lạc", các 

Ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không 

tán thán không bác bỏ, các Ngươi nên nói với vị ấy: 

"Này Hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này hay 

cách hành văn kia, cách nào thích hợp hơn? Giữa 

những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, 

nghĩa nào thích hợp hơn?" Nếu vị ấy trả lời: "Này 

Hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này thích hợp 

hơn cách hành văn kia. Giữa những cách hành văn 

này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia", các Ngươi 

không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. 

Không bác bỏ, không phỉ báng, các Ngươi phải giải 

thích cho vị ấy một cách cẩn thận cả nghĩa lẫn hành 

văn. 

19. Lại nữa này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác 

nói pháp giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng: 
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"Vị Đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc nhưng hành văn 

đúng đắn", các Ngươi không nên tán thán, không nên 

bác bỏ. Không thán thán, không bác bỏ, các ngươi 

nên nói với vị ấy: Này Hiền giả, giữa những cách 

hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào 

thích hợp hơn?" Nếu vị ấy trả lời: "Này Hiền giả, 

giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp 

hơn nghĩa kia", các Ngươi không nên bác bỏ, không 

phỉ báng, các Ngươi phải giải thích một cách cẩn 

thận ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy. 

20. Này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác nói pháp 

giữa Tăng chúng. Nếu các Ngươi nghĩ rằng: "Vị Đại 

đức này nắm nghĩa đúng đắn, nhưng hành văn sai 

lạc", các Ngươi không nên tán thán, không nên bác 

bỏ. Không tán thán không bác bỏ, các Ngươi nên nói 

với vị ấy: "Này Hiền giả, giữa những cách hành văn 

này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp 

hơn?" Nếu vị ấy trả lời: "Giữa những cách hành văn 

này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia", các Ngươi 

không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. 

Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải 

thích một cách cẩn thận cách hành văn cho vị ấy. 

21. Này Cunda, có vị đồng Phạm hạnh khác nói pháp 

giữa Tăng chúng, nếu các Ngươi nghĩ rằng: "Vị Đại 

đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn", 
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các Ngươi nên tán đồng và tán thán vị ấy với câu: 

"Thật là tốt đẹp", các Ngươi phải nói với vị ấy" "Thật 

là tốt đẹp", các Ngươi phải nói với vị ấy: "Này Hiền 

giả thật là lợi ích cho chúng tôi, này Hiền giả thật là 

lợi ích cho chúng tôi; này Hiền giả, thật là may mắn 

cho chúng tôi; này Hiền giả, thật là may mắn cho 

chúng tôi, khi chúng tôi thấy một vị đồng Phạm hạnh 

như Hiền giả, tinh thông nghĩ lý như vậy, tinh thông 

hành văn như vậy". 

22. Này Cunda, một pháp mới, Ta thuyết giảng để 

ngăn chận các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Này 

Cunda, Ta không thuyết pháp, chỉ để diệt trừ các 

lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Này Cunda, Ta 

thuyết pháp vừa để ngăn chận các lậu hoặc ngay 

trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc 

trong tương lai nữa.  

 Do vậy, này Cunda, tấm y mà Ta cho phép các 

Ngươi mặc, như vậy vừa đủ cho các Ngươi 

ngăn chận lạnh, ngăn chận nóng, ngăn chận sự 

xúc chạm của các loài ruồi muỗi, của gió, mặt 

trời và các loài rắn, và các che dấu sự hổ thẹn.  

 Các món ăn khất thực mà Ta cho phép các 

Ngươi dùng, như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng 

thân thể, giúp thân thể sống còn, tránh khỏi 
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nguy hại và giúp đời sống Phạm hạnh với hy 

vọng: "Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ củ và 

không cho khởi lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy 

đời sống của ta mới khỏi bị lỗi lầm và ta sống 

an lạc" 

 Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú như 

vậy vừa đủ cho các Ngươi ngăn chận lạnh, 

ngăn chận nóng, ngăn chận sự xúc chạm của 

ruồi muỗi, gió, mặt trời và các loài rắn, chỉ với 

mục đích tránh thoát sự nguy hiểm của thời tiết, 

và an hưởng đời sống tịnh cư.  

 Các dược phẩm và thuốc trị bịnh mà Ta cho 

phép các Ngươi dùng, như vậy vừa đủ để ngăn 

chận các cảm thọ đau ốm khởi lên và để gìn giữ 

sức khỏe. 

23. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Các Sa-môn Thích tử sống 

đam mê hỷ lạc".  

 Này Cunda, nếu được nói như vậy, các du sĩ ngoại 

đạo phải được trả lời như vậy: "Này Hiền giả, thế 

nào là đam mê hỷ lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều 

loại, có nhiều cách". Này Cunda, bốn loại đam mê 

hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, 

không xứng Thánh hạnh, không có lợi ích, không 
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hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, 

thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. 

Thế nào là bốn?  

- Này Cunda, ở đây có người ngu si, sau khi sát 

sanh, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó là hỷ lạc 

thứ nhất.  

- Lại nữa, này Cunda, ở đây có người sau khi lấy 

của không cho, tự mình sung sướng, hoan hỷ, 

đó là hỷ lạc thứ hai.  

- Lại nữa này Cunda, ở đây có người sau khi nói 

láo, tự mình sung sướng hoan hỷ, đó la hỷ lạc 

thứ ba.  

- Lại nữa này Cunda, ở đây có người say đắm, 

đam mê sống vây quanh với năm món dục lạc, 

đó là hỷ lạc thứ tư.  

Này Cunda, bốn loại hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, 

thuộc phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không có 

lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, 

an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết-bàn. 

24. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra, các ngoại 

đạo có thể hỏi: "Các Sa-môn Thích tử có phải sống 

đam mê bốn loại hỷ lạc này không?"  
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 Họ cần phải được trả lời: "Chớ có nói như vậy. 

Các ông nói như vậy là nói không đúng đắn. Nói 

như vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, 

không thực có". Này Cunda, có bốn loại hỷ lạc 

nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an 

tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bốn? 

- Này Cunda, ở đây vị Tỷ-kheo, ly dục, ly ác 

pháp, chứng và an trú Sơ thiền, một trạng thái 

hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Đó là hỷ 

lạc thứ nhất. 

- Lại nữa này Cunda, vị 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 tình 

nhất tâm. Đó là hỷ lạc thứ hai. 

- Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo ly hỷ... Đó là 

hỷ lạc thứ ba. 

- Lại nữa này Cunda, vị Tỷ-kheo xả lạc... Đó là 

hỷ lạc thứ tư. Này Cunda, bốn loại hỷ lạc nhất 

định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, 

thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.  

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Các vị Sa-môn Thích tử đang 

sống đam mê bốn loại hỷ lạc này". Họ cần phải được 

trả lời: "Nói như vậy là phải; các ông nói như vậy là 
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nói đúng đắn. Nói như vậy là các ông không xuyên 

tạc, đúng sự thật, và thực có". 

25. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Này Hiền giả, những ai sống 

đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi kết 

quả gì, lợi ích gì?"  

 Được nói vậy, phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 

như sau: "Này Hiền giả, những ai sống đam mê 

bốn loại hỷ lạc ấy, có thể mong đợi bốn kết quả, 

bốn sự lợi ích. Thế nào là bốn?  

- Này Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo diệt trừ ba kiết 

sử, được nhập vào dòng Thánh, không còn bị 

đọa lạc, nhất định sẽ được giác ngộ. Đó là kết 

quả thứ nhất.  

- Lại nữa này Hiền giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ ba 

kiết sử, làm muội lược tham, sân, si, chứng bậc 

Nhất lai, chỉ còn trở lại đời này một lần nữa 

trước khi diệt tận khổ đau. Đó là kết quả thứ 

hai, lợi ích thứ hai.  

- Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ năm 

hạ phần kiết sử, được hóa sanh ở tại chỗ ấy mà 

nhập Niết-bàn, không còn phải trở lại đời này 

nữa. Như vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba.  
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- Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo diệt trừ các 

lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ và an 

trú ngay trong hiện tại vô lậu Tâm giải thoát, 

Tuệ giải thoát. Như vậy là kết quả thứ tư.  

Này Hiền giả, vị nào sống đam mê bốn loại hỷ lạc 

này, có thể mong đợi bốn kết quả, bốn lợi ích như 

vậy". 

26. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Các Sa-môn Thích tử sống 

không giữ vững lập trường".  

Này Cunda, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải 

được trả lời như sau: "Này Hiền giả, Thế Tôn, vị đã 

biết, đã thấy, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã 

thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho 

đến trọn đời. Này Hiền giả, giống như cột trụ bằng 

đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào 

đất, không lắc qua lại, không có rung động.  

Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, đã diệt trừ 

các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm 

đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu 

kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm 

chín việc sau đây:  

1. Này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu 
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hoặc, không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của 

loài hữu tình;  

2. Vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể 

lấy của không cho, tức là ăn trộm;  

3. Vị Tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể 

hành dâm;  

4. Vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể 

biết mà nói láo;  

5. Vị Tỷ-kheo đã diệt trừ các lậu hoặc không thể 

cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc, như khi 

còn tại gia;  

6. Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể 

đi con đường hành tham;  

7. Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc không thể 

di con đường hành sân;  

8. Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể 

đi con đường hành si;  

9. Vị Tỷ-kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể 

đi con đường hành theo sợ hãi.  

Này Hiền giả, một vị Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác, đã diệt tận các lậu hoặc, (Phạm 

hạnh) đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh 

nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, 

chánh trí giải thoát, không thể làm chín việc như 
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vậy". 

27. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói như sau: "Đối với quá khứ, Sa-

môn Gotama có tri kiến siêu việt. Nhưng đối với 

tương lai, Sa-môn Gotama không có tri kiến siêu 

việt; như sự việc xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy 

ra như vậy?" Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo này 

chủ trương rằng tri kiến về vấn đề này có thể được 

trình bày nêu rõ bởi tri kiến một vấn đề khác, như 

những kẻ ngu si không thông minh khác.  

- Này Cunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có 

thức nhớ đến đời sống quá khứ. Ngài muốn như 

thế nào, Ngài có thể nhớ xa được như vậy.  

- Về vấn đề vị lai, Như Lai có trí do tuệ sanh: 

"Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời 

sống nào khác nữa". 

28.  

- Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư 

vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không 

trả lời.  

- Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là 

chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, 
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Như Lai cũng không trả lời.  

- Này Cunda, nếu những gì thuộc quá khứ là 

chơn chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết 

thời trả lời câu hỏi ấy.  

 Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là hư 

vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không 

trả lời.  

 Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chơn 

chánh, như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai 

cũng không trả lời.  

 Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chơn 

chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời 

trả lời câu hỏi ấy một cách vắn tắt.  

- Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư 

vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không 

trả lời.  

- Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại và 

chơn chánh, như thật, nhưng không lợi ích, 

Như Lai cũng không trả lời.  

- Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chơn 

chánh, như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời 

trả lời câu hỏi ấy.  

Như vậy, này Cunda, đối với các pháp quá khứ, vị 

lai, hiện tại, Như Lai là vị nói phải thời nói chơn 
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chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng Pháp, 

nói đúng Luật. Do vậy mới gọi là Như Lai. 

29. Này Cunda, trong thế giới này với chư Thiên, Ma 

vương, Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-

môn, với chư Thiên và loài Người, những gì được 

thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt, 

được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, 

tất cả đều được Như Lai biết rõ. Do vậy mới gọi là 

Như Lai.  

Này Cunda, trong thời gian giữa đêm Như Lai chứng 

ngộ Vô thượng Chánh Đẳng Giác và đêm Như Lai 

nhập Vô dư y Niết-bàn giới, trong thời gian ấy, 

những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, nói 

chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy, chớ 

không gì khác. Do vậy mới gọi là Như Lai.  

Này Cunda, Như Lai nói gì thời làm vậy, làm gì 

thời nói vậy. Nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy 

nên được gọi là Như Lai.  

Đối với thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm 

thiên, với chúng Sa-môn và Bà-la-môn, với chư 

Thiên và loài Người, Như Lai là bậc Toàn Thắng, 

không ai có thể thắng nổi, bậc Toàn kiến, bậc Tự 

Tại. 
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30. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Thế nào Hiền giả, Như Lai có 

tồn tại sau khi chết không. Như vậy là đúng sự thực, 

ngoài ra là sai lầm?" Này Cunda, được nói vậy, 

Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: "Như 

Lai không có nói: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 

Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm!"  

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Thế nào Hiền giả, Như Lai 

không có tồn tại sau khi chết, có phải không? Như 

vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm?" Này 

Cunda, được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ 

ngoại đọa như sau: "Như Lai không có nói: "Như Lai 

không có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự 

thực, ngoài ra là sai lầm!"  

Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Thế nào Hiền giả, Như Lai có 

tồn tại và không tồn tại sau khi chết... Như lai không 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Như vậy 

là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm?" Này Cunda 

được nói vậy, Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo 

như sau: "Như Lai không có nói: "Như Lai không có 

tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy 

là đúng sự thực, ngoài ra là sai lầm!". 
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31. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Này Hiền giả, vì sao Sa môn 

Gotama lại không nói?" Này Cunda, được nói vậy, 

Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: "Này 

Hiền giả, vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ 

đến Pháp, không liên hệ đến căn bản Phạm hạnh, 

không hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, 

thắng trí, giác ngộ và Niết bàn. Do vậy Thế Tôn 

không trả lời." 

32. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Này Hiền giả, Sa môn 

Gotama nói điều gì?" Này Cunda, được nói vậy, 

Ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: "Đây 

là Khổ, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây 

là Khổ tập, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. 

Đây là Khổ diệt, này Hiền giả, đó là điều Thế Tôn 

nói. Đây là con đường đưa đến Khổ diệt, này Hiền 

giả, đó là điều Thế Tôn nói." 

33. Này Cunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể nói: "Này Hiền giả, vì sao Thế Tôn 

lại nói vậy?" Này Cunda, được nói như vậy, Ngươi 

phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: "Này 

Hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến Pháp, liên 

hệ đến căn bản Phạm hạnh, vì nhất định hướng đến 

yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
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ngộ và Niết bàn. Do vậy, Thế Tôn mới nói." 

34. Này Cunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ 

đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói cho 

các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện 

luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại 

sẽ nói cho các Ngươi? Này Cunda, mọi biện luận về 

các tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào 

đáng nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. 

Còn những biện nào không đáng nói cho các Ngươi, 

sao Ta lại sẽ nói cho các Ngươi? 

Này Cunda, thế nào là những biện luận về tà kiến 

liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng 

nói cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi, và 

những biện luận không đáng nói cho các Ngươi?  

Này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có những 

quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: "Bản 

ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự 

thực, ngoài ra là sai lầm". Có một số Sa-môn, Bà-la-

môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến 

như sau: 

- "Bản ngã và thế giới là không thường còn... 

- "Bản ngã và thế giới là thường còn và không 

thường còn... 
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- "Bản ngã và thế giới là không thường còn và 

không không thường còn... 

- "Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra... 

- "Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra... 

- "Bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do 

người khác tạo ra... 

- "Bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo 

ra và cũng không phải không do mình tự tạo 

ra...  

- "Bản ngã và thế giới là tự nhiên sanh, không do 

mình tạ tạo ra, không do người khác tạo ra. Như 

vậy là đúng sự thực, ngoài ra sai lầm. 

- "Lạc, khổ là thường còn... 

- "Lạc, khổ là vô thường... 

- "Lạc, khổ là thường còn và vô thường... 

- "Lạc, khổ là do tự mình tạo ra... 

- "Lạc, khổ là do người khác tạo ra... 

- "Lạc, khổ là do tự nhiên sanh, không do mình 

tự tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy 

là đúng sự thực, ngoài ra đều là sai lầm". 

35. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có 

quan điểm như sau, có tri kiến như sau: "Bản ngả và 
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thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài 

ra đều là sai lầm". Ta đến những vị ấy và nói: "Này 

Hiền giả có phải Hiền giả nói rằng: "Bản ngã và thế 

giới là thường còn" không?" Nếu các vị ấy trả lời: 

"Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm", 

thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Có 

một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Ta cũng 

không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của 

Ta, chớ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây Ta cao hơn 

về thượng trí. 

36. Này Cunda, những Sa-môn, Bà-la-môn nào có 

quan điểm như sau, có tri kiến như sau: "Bản ngã và 

thế giới là thường còn... 

"Bản ngã và thế giới là vô thường... 

"Bản ngã và thế giới là thường còn và vô thường... 

"Bản ngã và thế giới là không thường còn và không 

không thường còn...  

"Bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra... 

"Bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra... 

"Bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và do người 

khác tạo ra..." "Bản ngã và thế giới là do tự mình tạo 
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ra và không do người khác tạo ra. "Bản ngã và thế 

giới do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo, không 

do người khác tạo ra... 

"Lạc, khổ là thường còn... 

"Lạc, khổ là vô thường... 

"Lạc, khổ là thường còn và vô thường... 

"Lạc, khổ không thường còn và không vô thường... 

"Lạc, khổ là tự mình tạo ra... 

"Lạc, khổ là tự người khác tạo ra... 

"Lạc, khổ là tự mình tạo ra và tự người khác tạo ra... 

"Lạc, khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và 

không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự 

thực, ngoài ra đều là sai lầm". 

Ta đến những vị ấy và nói: Này Hiền giả, có phải 

Hiền giả nói rằng: "Lạc, khổ là tự nhiên sanh, không 

tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra?" Nếu 

các vị ấy trả lời: "Như vậy là đúng sự thực, ngoài ra 

đều là sai lầm", thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại 

sao vậy? Có một số hữu tình có những ý tưởng sai 
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khác. Này Cunda Ta cũng không xem quan điểm ấy 

ngang bằng quan điểm của Ta, chớ đừng nói cao hơn. 

Như vậy ở đây Ta cao hơn về thượng trí.  

Này Cunda, những biện luận về các tà kiến liên hệ 

đến quá khứ tối sơ này, biện luận nào đáng nói cho 

các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện 

luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại 

sẽ nói cho các Ngươi? 

37. Này Cunda, thế nào là những biện luận về tà kiến 

liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói 

cho các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi; và những 

biện luận không đáng nói cho các Ngươi? 

- Này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 

những quan điểm như sau, có những tri kiến 

như sau: "Bản ngã là có sắc, không bệnh, sau 

khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là 

sai lầm". 

- Lại nữa này Cunda, có một số Sa-môn, Bà-la-

môn có những quan điểm như sau, có những tri 

kiến như sau: 

- "Bản ngã là vô sắc... 

- "Bản ngã là không phải sắc, không phải vô 

sắc... 
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- "Bản ngã là có tưởng... 

- "Bản ngã là vô tưởng... 

- "Bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng... 

- "Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết 

không có tồn tại, như vậy là đúng sự thật ngoài 

ra là sai lầm". 

38. Này Cunda, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có 

quan điểm như sau, có tri kiến như sau: "Bản ngã là 

có sắc, không bệnh sau khi chết. Như vậy là đúng sự 

thật, ngoài ra là sai lầm", Ta đến những vị ấy và nói: 

"Này Hiền giả có phải Hiền giả có nói: "Bản ngã là 

có sắc, không có bệnh sau khi chết?" Nếu các vị ấy 

trả lời: "Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm", 

thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này 

Cunda, vì có mọt số hữu tình có những tư tưởng sai 

khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan điểm ấy 

ngang bằng quan điểm của Ta, chớ đừng nói cao hơn. 

Như vậy ở đây, Ta cao hơn về thượng trí. 

39. Này Cunda, có những Sa-môn, Bà-la-môn có 

những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: 

"Bản ngã là vô sắc... 

"Bản ngã là có sắc và vô sắc... 
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"Bản ngã là không có sắc và không không có sắc... 

"Bản ngã là có tưởng... 

"Bản ngã là không tưởng... 

"Bản ngã là không có tưởng và không không có 

tưởng... 

"Bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không 

có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai 

lầm". 

Ta đến những vị ấy và nói: "Này Hiền giả, có phải 

Hiền giả nói rằng: "Bản ngã là đoạn diệt biến hoại, 

sau khi chết không có tồn tại?" Này Cunda nếu 

những vị ấy nói: "Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra 

là sai lầm", thì Ta không chấp nhận như vậy. Tại sao 

vậy? Vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai 

khác. Này Cunda, Ta cũng không xem quan điểm ấy 

ngang bằng quan điểm của Ta chớ đừng nói cao hơn. 

Như vậy ở đây, Ta cao hơn về thượng trí.  

Này Cunda, những biện luận về những tà kiến liên 

hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho 

các Ngươi, Ta đã nói cho các Ngươi. Còn những biện 

luận nào không đáng nói cho các Ngươi, sao Ta lại 

sẽ nói cho các Ngươi? 
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40. Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua 

những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ 

tối sơ này và các biện luận về các tà kiến liên hệ đến 

tương lai này, mà bốn pháp Niệm xứ được ta 

truyền thuyết, trình bày. Thế nào là bốn? 

 Này Cunda, ở đây vị Tỷ kheo sống quan thân trên 

thân, tinh thần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích 

nhiếp phục tham, sân ở đời, sống quán thọ trên các 

cảm thọ... trong các tâm... quán pháp trên các pháp, 

tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiệp 

phục tham, sân ở đời.  

 Này Cunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua 

các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ 

tối sơ này và các biện luận về các tà kiến liên hệ 

đến tương lai này mà bốn Niệm xứ được Ta 

truuyền thuyết trình bày. 

41. Lúc bấy giờ, Tôn giả Upavàna đang đứng sau 

lưng hầu quạt Thế Tôn. Tôn giả Upavàna bạch Thế 

Tôn: 

- Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Thật kỳ diệu thay, 

bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là 

thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là 

tuyệt đối thanh tịnh! Bạch Thế Tôn, pháp thoại này 

tên là gì? 
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- Này Upavàna, pháp thoại này là Thanh tịnh 

(Pàsàdikà), hãy như vậy mà phụng trì. 

Thế Tôn thuyết dạy như vậy. Tôn giả Upavàna hoan 

hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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34 Tỷ kheo trong tương lai thế nào  - Kinh 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 1 – 

Tăng II, 470 

 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 1 – Tăng II, 470 

1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi 

trong tương lai này, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo 

sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tình, tinh tấn để 

chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 

những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 

chưa chứng ngộ. Thế nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. 

Khi ta sống một mình trong rừng, con rắn có thể cắn 

ta, con bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do 

vậy, ta có thể mệnh chung. Như vậy là chướng ngại 

cho ta. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đạt những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 

về tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở 

trong rừng không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để 

chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc 
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những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì 

chưa chứng ngộ. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở trong 

rừng quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong 

rừng. Khi ta sống một mình trong rừng, ta có thể vấp 

ngã và té xuống, cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh 

khi ăn, hay mật có thể làm ta khuấy động, hay niêm 

dịch (đàm) có thể làm ta khuấy động, các gió như 

kiếm có thể làm ta khuấy động, do vậy ta có thể mệnh 

chung. Như vậy là chướng ngại cho ta. Vậy ta hãy 

hăng hái, cố gắng để chứng đạt những gì chưa chứng 

đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chứa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. 

Sống một mình trong rừng, ta chung sống với các 

loài thú nguy hiểm, như sư tử, cọp, báo, gấu, dã can. 

Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, có thể làm ta 

mệnh chung. Như vậy là một sự chướng ngại cho ta. 
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Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình trong rừng. 

Trong khi ta sống một mình trong rừng, ta chung 

sống với các loài ăn trộm, ăn cắp đã hành nghề. 

Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, chúng có thể 

làm ta mạng chung và như vậy là một chướng ngại 

cho ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh tấn, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống ở rừng 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 
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6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống ở rừng 

quán sát như sau: "Nay ta sống một mình ở trong 

rừng. Ở trong rừng có những loài phi nhân nguy 

hiểm, chúng có thể đoạt mạng sống của ta làm ta 

mệnh chung, như vậy là một chướng ngại cho ta. Vậy 

ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những gì chưa 

chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 

về tương lai, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng, 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi về tương 

lai này, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống ở rừng chứng 

đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. 

 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 2 – Tăng II, 474 

1. - Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sự sợ hãi 

về tương lai này, thật là vừa đủ để Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt 

những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa 
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chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Thế 

nào là năm? 

2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay ta còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc 

đen nhánh, trong buổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi 

đời. Nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm thân này. 

Khi đã già yếu, và bị già chinh phục, thật không dễ 

gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức Phật, thật 

không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng núi cao 

nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến với ta, 

không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta 

hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến, để chứng 

đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị già, ta sẽ 

sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ nhất này 

về tương lai, như vậy là vừa đủ để Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều 

hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 

hợp với tinh tấn, nhưng rồi đến thời bệnh sẽ xúc 

phạm thân này. Khi đã bị bệnh và bị bệnh chinh 
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phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của các 

Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 

rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái 

ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 

không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời 

ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, 

chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ 

những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng 

thái này, dầu có bị bệnh, ta sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ hai này về 

tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay không có đói kém, được mùa, đồ ăn khất 

thực dễ kiếm được, thật dễ dàng để nuôi sống bằng 

khất thực nỗ lực. Nhưng rồi đến thời có nạn đói, mất 

mùa, đồ ăn khất thực nỗ lực được, không dễ gì nuôi 

sống bằng khất thực nỗ lực. Và những người bị nạn 

đói sẽ dời đến chỗ nào được nhiều đồ ăn; tại đấy, 

phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp. Khi 

phải sống với quần chúng, phải sống với hỗn tạp, 

thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các Đức 

Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ rừng 

núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái ấy đến 
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với ta, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước 

khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì chưa chứng 

đạt... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và 

nếu thành tựu trạng thái ấy, có bị đói kém, ta sẽ sống 

được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ ba này về 

tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, đạt đến... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay các loài Người sống với nhau thuận hòa, 

hoan hỷ với nhau, không cãi lộn nhau, hòa hợp như 

nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt ái kính. 

Nhưng rồi đến thời có sự sợ hãi về nạn cướp rừng, 

dân chúng trong nước leo lên xe để trốn tại chỗ nào 

có sự sợ hãi, dân chúng di động đến chỗ có sự an ổn. 

Tại đấy, phải sống với quần chúng, phải sống với 

hỗn tạp, thật không dễ với quần chúng, sống với hỗn 

tạp, thật không dễ gì để tác ý đến giáo pháp của các 

Đức Phật, thật không dễ gì để sống tại các trú xứ 

rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trạng thái 

ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, 

không khả ý, ta phải hăng hái tinh cần trước khi thời 

ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt... để 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Và nếu thành 
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tựu trạng thái ấy, có gặp sự sợ hãi, ta sẽ sống được 

thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ tư này về 

tương lai, như vậy là vừa đủ để Tỷ-kheo sống không 

phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... để chứng 

ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát như 

sau: "Nay chúng Tăng hòa hợp, cùng nhau hoan hỷ, 

không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung 

một lời dạy... nhưng rồi đến thời chúng Tăng chia rẽ. 

Khi chúng Tăng chia rẽ, thật không dễ gì để tác ý 

đến giáo pháp của các Đức Phật. Thật không dễ gì 

để sống tại các trú xứ rừng núi, cao nguyên xa vắng. 

Trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, 

không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh 

cần trước khi thời ấy đến, để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt... để chứng ngộ những gì chưa 

chứng ngộ. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, chúng 

Tăng có chia rẽ, ta sẽ sống được thoải mái". 

Này các Tỷ-kheo, do quán thấy sợ hãi thứ năm này 

về tương lai, như vậy là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống 

không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, để đạt đến... 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 
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Này các Tỷ-kheo, do quán thấy năm sợ hãi này về 

tương lai, thật là vừa đủ để vị Tỷ-kheo sống không 

phóng, nhiệt tâm, tinh cần, để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đạt, 

chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. 

 

SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 – Tăng II, 479 

1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-

kheo, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng, 

sau khi rõ biết, cần phải tinh tấn đoạn trừ chúng. Thế 

nào là năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong 

tương lai, thân không tu tập, giới không tu tập, 

tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không 

tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, nếu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ 

không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 

trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các 

người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, 

giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 

Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 

tu tập, tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các 

người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
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thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng 

thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành những người 

thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu 

tập, tuệ không tu tập. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do 

Pháp ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm; do Luật ô nhiễm, 

nên Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 

nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 

lai; các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 

khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 

đoạn trừ chúng. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập, 

giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, 

họ làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có 

thể huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 

thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ấy 

sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới 

không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Các 

người ấy, do thân không tu tập, giới không tu tập, 

tâm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư 

cho những người khác, họ không có thể huấn luyện 

trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong 

tăng thượng tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp 
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ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên 

Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương 

lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 

để đoạn trừ chúng. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập, 

giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 

Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 

tu tập, tuệ không tu tập, khi họ thuyết về Thắng 

pháp hay về Quảng thuyết (Trí giải luận), họ rơi 

vào hắc pháp, không có thể giác ngộ rõ ràng. Này 

các Tỷ-kheo, đây là do ô nhiễm Pháp, nên sanh ô 

nhiễm Luật; do ô nhiễm Luật, nên sanh ô nhiễm 

Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 

nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 

lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 

khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 

đoạn tận chúng. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, 
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tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 

tu tập, đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên 

thuyết, thâm sâu, ý nghĩa sâu kín, siêu thế, liên hệ 

đến không, khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ 

không có nghe, họ không có lắng tai, họ không an 

trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 

phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những  

kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những 

chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại 

điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được 

thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an 

trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, họ sẽ nghĩ cần phải 

học tập, cần phải học thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, 

đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật 

ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 

nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 

lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 

khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 

đoạn tận sợ hãi ấy. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai thân không tu tập, giới không tu tập, 

tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Do thân không tu 

tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
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tu tập nên các trưởng lão Tỷ-kheo sẽ sống đầy đủ, 

biếng nhác dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh 

nặng viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng 

đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì 

chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng 

ngộ. Và quần chúng về sau sẽ đi theo tà kiến của họ. 

Họ sẽ trở thành những người sống đầy đủ, biếng 

nhác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn 

ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì 

chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 

đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, do nhiễm ô về Pháp, đưa đến 

nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa đến nhiễm 

ô về Pháp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn 

tận sợ hãi ấy. 

Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tương lai này, nay 

chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 

Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 

hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn 

tận sự sợ hãi ấy. 
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SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4 – Tăng II, 484 

1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, hiện chưa sanh 

khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các Thầy 

cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi hoàn toàn 

rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để đoạn tận sợ hãi 

ấy. 

2. Này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai 

sẽ tham muốn các y tốt đẹp. Do họ tham muốn các 

y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đống rác, họ sẽ 

từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ 

xa vắng, họ sẽ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô vua 

chúa và sống tại các chỗ ấy. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi 

vào những hành vi tầm cầu không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn để đoạn 

trừ sợ hãi ấy. 

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 

lành. Do họ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 

lành, họ sẽ từ bỏ nếp sống khất thực, từ bỏ các khu 

rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ 

sẽ đi vào các làng, thị trấn, kinh đô của vua và sinh 
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sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với 

đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào 

nhiều hành động tầm cầu không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo trong 

tương lai sẽ tham muốn sàng tọa tốt đẹp. Do họ 

tham muốn các sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sống 

dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 

nguyên, các trú xứ xa vắng. Họ sẽ đi vào các làng, 

thị trấn, kinh đô của vua và sinh sống tại đấy. Vì nhân 

sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu 

không thích hợp. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 

5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai sẽ sống liên hệ với Tỷ-kheo-ni, các 

chánh học nữ, các Sa-di-ni. Khi sống liên hệ với 

Tỷ-kheo-ni, chánh học nữ, Sa-di-ni, này các Tỷ-

kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ không thích thú sống 

Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội 
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lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống 

thế tục. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 

trong tương lai sống liên hệ với các người có hệ 

lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sống liên hệ 

với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa-

di, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và 

tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô 

tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng 

trọt. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 

để đoạn tận sự sợ hãi ấy. 

Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, 

hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 

tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 

Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn 

để đoạn tận những sợ hãi ấy. 
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35 Vô lượng tâm định - Kinh NGUỒN 

SANH PHƯỚC 1 – Tăng I, 656 

 

NGUỒN SANH PHƯỚC 1 – Tăng I, 656 (VỚI CƯ 

SĨ)  

1. Nhân duyên ở Sàvatthi 

2. - Có bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này 

đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, 

dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

hạnh phúc, an lạc. Thế nào là bốn? 

- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ 

y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, 

như vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho 

người ấy, là nguồn sanh thiện đem lại an lạc, 

thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi 

Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạnh 

phúc, an lạc. 

- Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 

thọ đồ ăn khất thực của ai... 

- Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 

thọ trú xứ của ai...  

- Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng 

thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và an trú 

vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh 

thiện đem lại an lạc, thuộc Thiên giới, là quả 

lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 

khả hỷ, khả ý, hạnh phúc, an lạc. 

2. Này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 

nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 

dễ gì để nắm lấy một số lượng phước thiện, và nói 

rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 

thiện, đem lại an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị 

thục đem đến cõi trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 

ý, hạnh phúc, an lạc"; vì rằng cả khối phước thiện 

lớn được xem là vô số vô lượng. 

3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật 

không dễ gì để nắm lấy một số lượng nước và nói 

rằng: "Có chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy 

trăm thùng nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, 

hay có chừng ấy trăm ngàn thùng nước"; vì rằng cả 

khối lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 

bốn nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời 

không dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện và nói 

rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 

thiện, đem lại an lạc thuộc thiên giới, là quả lạc dị 

thục, đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 



 

261 TỨ VẬT DỤNG 
 

ý, hạnh phúc, an lạc; vì rằng cả khối phước thiện lớn 

được xem là vô số vô lượng. 

4. Biển lớn không hạn lượng, 

Hồ lớn nhiều sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 

Cũng là chỗ trú ẩn, 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn, 

Quy tụ chảy ra biển. 

 

Cũng vậy người bố thí, 

Đồ ăn và đồ uống, 

Vải mặc và giường nằm, 

Chỗ ngồi và thảm nệm, 

Bậc Hiền thí như vậy, 

Phước đức ùa chảy đến, 

Như sông dẫn dòng nước, 

Ùa chảy vào bể cả. 
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36 Vô lượng tâm định - Kinh PHƯỚC 

ĐIỀN – Tăng II, 387 

 

PHƯỚC ĐIỀN – Tăng II, 387 

1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguồn sanh phước, 

nguồn sanh thiện này, là món ăn an lạc, thuộc Thiên 

giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến 

khả lạc, khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. Thế nào là 

năm? 

2. Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ 

y của ai, đạt đến và an trú vô lượng tâm định, như 

vậy là nguồn sanh phước vô lượng cho người ấy, là 

nguồn sanh thiện, là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 

là quả lạc di thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, 

khả hỷ, khả ý, hạng phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ đồ 

ăn khất thực của ai... 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi hưởng thọ tinh 

xá của ai...  

... hưởng thọ giường ghế của ai...  

...hưởng thọ dược phẩm trị bệnh của ai, đạt đến và 

an trú vô lượng tâm định, như vậy là nguồn sanh 
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phước vô lượng cho người ấy, là nguồn sanh thiện, 

là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục 

dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

hạnh phúc, an lạc. 

Này các Tỷ-kheo, năm nguồn sanh phước, nguồn 

sanh thiện này là món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, 

dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

hạnh phúc, an lạc. 

3. Và này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu năm 

nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời không 

dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện, và nói rằng: 

"Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, 

món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị thục 

dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả ý, 

hạnh phúc, an lạc". Vì rằng cả khối phước thiện lớn 

được xem là vô số, vô lượng. 

Ví như, này các Tỷ-kheo, trong biển lớn, thật không 

dễ gì nắm lấy một số lượng nước và nói rằng: "Có 

chừng ấy thùng nước, hay có chừng ấy trăm thùng 

nước, hay có chừng ấy ngàn thùng nước, hay có 

chừng ấy trăm ngàn thùng nước." Vì rằng cả khối 

lượng lớn nước được xem là vô số, vô lượng.  

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử thành tựu 

năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện này, thời 
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không dễ gì nắm lấy một số lượng phước thiện và nói 

rằng: "Có chừng ấy nguồn sanh phước, nguồn sanh 

thiện, món ăn an lạc, thuộc Thiên giới, là quả lạc dị 

thục đem đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, khả 

ý, hạnh phúc, an lạc". Vì rằng cả khối thiện lớn được 

xem là vô số, vô lượng. 

Biển lớn không hạn lượng, 

Hồ lớn nhiều sợ hãi, 

Là kho tàng cất giữ, 

Vô số lượng châu báu, 

Cũng là chỗ trú ẩn; 

Vô số các loại cá, 

Là chỗ các sông lớn. 

Quy tựu chảy ra biển. 

Cũng vậy người bố thí, 

Đồ ăn và đồ uống, 

Vải mặc và giường nằm, 

Chỗ ngồi và thảm nệm, 

Bậc Hiền thí như vậy, 

Phước đức ùa chạy đến, 

Như sông dẫn dòng nước, 

Ùa chảy vào biển cả. 
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37 Vị đã trung thành với Thánh chủng - 

Kinh PHÚNG TỤNG – 33 Trường II, 

567  

 

KINH PHÚNG TỤNG 

– Bài kinh số 33 – Trường II, 567  

(Trích đoạn) 

 

 

 

3. Bốn Thánh chủng:  

- Này các Hiền giả, ở đây, vị Tỷ-kheo tự 

bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán 

sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không 

cố gắng tìm cầu y một cách không xứng 

đáng, không có áo não nếu không được y, 

nhưng khi được y, vị này, không nhiễm 

trước, không say mê, không có phạm tội. 

Vị này dùng y, thấy các nguy hiểm và biết 

rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất 

cứ loại y nào, vị ấy không khen mình chê 

người. Ở đây, vị này khéo léo, tinh cần, 

tỉnh giác, chánh niệm, này các Hiền giả, 

vị Tỷ-kheo ấy được gọi là một vị đã trung 

thành với Thánh chủng, theo truyền 
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thống quá khứ. 

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo tự 

bằng lòng với bất cứ món ăn khất thực 

nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ món 

ăn khất thực nào, không cố gắng tìm cầu 

món ăn khất thực một cách không xứng 

đáng, không có áo não nếu không được 

món ăn khất thực. Nhưng khi được món 

ăn khất thực, vị này không nhiễm trước, 

không say mê, không có phạm tội. Vị này 

dùng các món ăn khất thực, thấy các nguy 

hiểm và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng 

lòng với bất cứ món ăn khất thực nào, vị 

này không khen mình chê người. Ở đây, 

vị này khéo léo, tinh cần, chánh niệm. 

Này các Hiền giả, vị Tỷ-kheo ấy được gọi 

là một vị đã trung thành với Thánh chủng, 

theo truyền thống quá khứ. 

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo tự 

bằng lòng với bất cứ phòng xá nào, tán 

thán sự bằng lòng với bất cứ phòng xá 

nào, không cố gắng tìm cầu phòng xá một 

cách không xứng đáng, không có áo não 

nếu không được trú xứ. Nhưng khi được 

phòng xá, vị này không nhiễm trước, 
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không say mê, không có phạm tội. Vị này 

dùng các phòng xá, thấy các nguy hiểm 

và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng 

với bất cứ phòng xá nào, vị này không 

khen mình chê người. Ở đây, vị này khéo 

léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này 

các Hiền giả, vị Tỷ-kheo ấy được gọi là 

một vị đã trung thành với Thánh chủng, 

theo truyền thống quá khứ.  

- Này các Hiền giả, lại nữa, vị Tỷ-kheo ưa 

thích đoạn trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích 

tu tập, hoan hỷ tu tập. Nhờ ưa thích đoạn 

trừ, hoan hỷ đoạn trừ, ưa thích tu tập, 

hoan hỷ tu tập nên không khen mình chê 

người. Ở đây, vị Tỷ-kheo này khéo léo, 

tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Này các 

Hiền giả, vị ấy được gọi là một vị đã 

trung thành với Thánh chủng, theo truyền 

thống quá khứ. 

 

 

  

 
 


