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16. DIỄN GIẢI KINH VỀ SĀRIPUTTA 
(SĀRIPUTTASUTTANIDDESO)

Giờ phần "Diễn giải kinh về sāriputta” được nói đến:
16.1. Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy,

[Đại đức Sāriputta đã nói thế ấy]
Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào.
Bậc Đạo Sư, vi có giọng nói êm diu như thế,
Bậc Có Đồ Chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā.
Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy: Từ đây trở về trước, đức 

Thế Tôn ấy chưa được thấy trước đây bởi chính con bằng con mắt này, bởi bản 
ngã này; vào lúc đức Thế Tôn, sau khi trải qua [an cư] mùa mưa ở cung trời 
Tam Thập Tam, tại gốc cây san hô9 nơi bảo tọa của đức trời Sakka, được tháp 
tùng bởi hội chúng chư thiên, đã ngự xuống thành Sañkassa bằng cầu thang 
làm bang ngọc ma-ni [đặt] ở chính giữa; cảnh tượng này trước đây chưa được 
nhìn thấy.

"Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy” là như thế.
Đại đức Sāriputta đã nói thế ấy.
Thế ấy: Từ "iccã" này là sự nối liền các câu văn? sự kết hợp các câu văn, y r

Sự làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm5 trạng thái trau chuôi từ ngữ, 
tính chất tuần tự của các câu văn.

Đại đức: Từ "āyasmā" này là lời nói yêu mến, lời nói kính trọng, lời nói có 
sự tôn kính và có sự phục tùng.

Sāriputta: Là tên của vi Trưởng lão ây, là sự ân định, sự chỉ đinh, sự quy 
định, sự diễn tả, tên gọi, sự đặt tên, sự định danh, từ mô tả, tên hiệu, từ kêu gọi.

“Bại đức Sāriputta đã nói thế ấy" là như thế.
Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào.
Chưa tùng: Là sự phủ định.
Hoặc: Từ "udã" này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 

làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuôt từ ngữ, tính 
chất tuần tự của các câu văn.

Của bất cứ người nào: Của bất cứ ai, của vị Sát-đế-lỵ, hoặc của vị Bà-la-môn,

1 Pandukambalasilāyain: Dịch sát nghĩa là "& tảng đá phủ tấm mền màu cam,,. (ND) 
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hoặc của thương buôn, hoặc của kẻ nô lệ, hoặc của người tại gia, hoặc của vị 
xuất gia, hoặc của vi trời, hoặc của người nhân loại.

"Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào" là như thế.
Bậc Đạo Sư, vi có giọng nói êm dịu như thế: Giọng nói êm diu như thế 

là giọng nói ngọt ngào, giọng nói đáng yêu, giọng nói đi vào trái tim, có âm 
thanh dịu dàng như tiếng hót của loài chim Karavīkā. Hơn nữa, âm thanh phát 
ra từ miệng của đức The Tôn ấy có tám yếu tố: Không bị lắp bắp, có thể hiểu 
được, diu dàng, nghe êm tai, chắc nịch, không bị loãng, sâu sắc và có âm vang. 
Hơn nữa, đức The Tôn ấy giảng giải cho hội chúng như thế ấy bằng tiếng nói; 
âm giọng của Ngài không thoát ra bên ngoài của hội chúng. Hơn nữa, đức The 
Tôn ấy có âm thanh của Phạm thiên, có giọng nói của loài chim karavīkā. "Vị 
có giọng nói êm dịu,, là như thế.

Bậc Đạo Sư: Bậc Đạo Sư là đức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe. Giống 
như người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua 
hiêm lộ có trộm cướp, giúp vượt qua hiểm lộ có thú dữ, giúp vượt qua hiểm lộ 
có khó khăn về vật thực, giúp vượt qua hiểm lộ không có nước, giúp cho vượt 
lên, giúp cho vượt ra, giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đến vùng đất hoàn toàn 
an ổn; tương tự như vậy, đức Thế Tôn là người chỉ đạo đoàn xe giúp chúng sanh 
vượt qua hiểm lộ, giúp vượt qua hiểm lộ của sanh, giúp vượt qua hiểm lộ của 
già, giúp vượt qua hiểm lộ của bệnh, giúp vượt qua hiểm lộ của chết, giúp vượt 
qua hiểm lộ của sầu muộn, giúp vượt qua hiểm lộ của than vãn, giúp vượt qua 
hiểm lộ của kho, giúp vượt qua hiểm lộ của ưu phiền và lo âu, giúp vượt qua 
hiêm lộ của luyến ái5 giúp vượt qua hiêm lộ của sân hận, giúp vượt qua hiêm 
lộ của si mê, giúp vượt qua hiểm lộ của ngã mạn, giúp vượt qua hiểm lộ của tà 
kiến, giúp vượt qua hiểm lộ của ô nhiễm, giúp vượt qua hiểm lộ của uế hạnh, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của luyến ái, giúp vượt qua sự nắm giữ của sân hận, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của si mê, giúp vượt qua sự nắm giữ của ngã mạn, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của tà kiến, giúp vượt qua sự nắm giữ của ô nhiễm, 
giúp vượt qua sự nắm giữ của uế hạnh, giúp cho vượt lên, giúp cho vượt ra, 
giúp cho vượt khỏi, giúp cho đạt đên vùng đát hoàn toàn an ôn, bát tử, Niết-bàn. 
“Dức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn xe” là như vậy.

Hoặc là, đức Thế Tôn là bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dan, bậc Đoạn Nghi, 
bậc Truyền Bạt, bậc Truyền Thụ, bậc Khơi Mở, bậc Khởi Tín. “Dức Thế Tôn, 
người chỉ đạo đoàn xe" còn là như vậy.

Hoặc là, đức Thế Tôn là vị làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vi tuyên thuyết đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ9 là vị hiểu rõ về đạo 10, là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an trú và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy]."Bức Thế Tôn, người chỉ đạo đoàn 
xe" còn là như vậy.

"Bậc Đạo Sư, vi có giọng nói êm diu như the” là như vậy.
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Bậc Có Đồ Chúng, đã đi đến từ cõi trM Tusitā: Đức Thế Tôn, sau khi lìa 
khỏi hội chúng Tusitā, có niệm, có sự nhận biết rõ, đã ngự xuống vào thai bào 
của người mẹ. uBậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā" là như vậy. Hoặc 
là, chư thiên được gọi là Tusitā; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, vui 
mừng, sanh tâm phỉ lạc; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng từ thế giới 
chư thiên. uBậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā^ còn là như vậy. Hoặc 
là, các vi A-la-hán được gọi là Tusitā; các vị ấy vui sướng, vừa lòng, hoan hỷ, 
có tâm tư hoàn mãn; Ngài đã đi đến vị thế của bậc có đồ chúng của các vi A-la- 
hán. "Bậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā95 còn là như vậy.

Bậc Có Đồ Chúng: Đức Thế Tôn là bậc Có Đồ Chúng; Thầy của đồ 
chiing” là bậc có đồ chúng; ubậc Đạo Sư của đồ chiing” là bậc có đồ chúng;

chăm nom đồ chiing" là bậc có đồ chúng; giáo huấn đồ chúng59 là bậc 
có đồ chúng; "vị chỉ dạy đồ chung59 là bậc có đồ chúng; tự tin tiếp cận đồ 
chúng^, là bậc có đồ chúng; “(tói với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, 
thiết lập tâm mong muốn hiểu biết" là bậc có đồ chúng; đưa đồ chúng ra 
khỏi bát thiện pháp và sách tấn thiện pháp" là bậc có đô chúng; vị có đồ chúng 
Tỳ-khiru là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Tỳ-khưu-ni là bậc có đồ chúng; vị 
có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng; vi có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ 
chúng; vị có đô chúng vua chúa là bậc có đô chúng; vị có đô chúng Sát-đê-lỵ... 
vị có đồ chúng Bà-la-môn... vị có đồ chúng thương buôn... vị có đồ chúng nô 
lệ... vị có đồ chúng chư thiên... vị có đồ chúng Phạm thiên là bậc có đồ chúng; 
vi có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị Thầy của đồ chúng.

Đã đi đến: Đã đi đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành 
Sañkassa.

uBậc có đồ chúng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā" là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:
“Từ đây trở về trước, con chưa từng được thấy,
[Đại đức Sāriputta đã nói thế ấy]
Hoặc chưa từng được nghe của bất cứ người nào,
Bậc Đạo Sưf vi có giọng nói êm diu như the,
Bậc Có Đồ Chủng, đã đi đến từ cõi trời Tusitā.

16.2・ Đối với thế gian có cả chư thiên,
Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế.
Sau khỉ xua đì tất cả tăm tối,
Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm.
Đối với thế gian có cả chư thiên: Đối với thế gian tính luôn cõi chư thiên, 

cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên 
và loài người.

uĐối với thế gian có cả chư thiên" là như thế.
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Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế: Chư thiên nhìn thấy đức Thế 
Tôn ngồi ở cung trời Tam Thập, tại gốc cây san hô, nơi bảo tọa của đức trời 
Sakka đang thuyết pháp như thế nào, loài người nhìn thấy như thế ấy; loài 
người nhìn thây như thê nào, chư thiên nhìn thây như thê ây; Ngài được nhìn 
thấy giữa chư thiên như thế nào, Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế 
ấy; Ngài được nhìn thấy giữa loài người như thế nào, Ngài được rpiìn thấy giữa 
chư thiên như thế ấy. "Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như tha” là như vậy. 
Hoặc ngược lại, giong như một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, không rèn 
luyện, được nhìn thấy có vẻ đã được rèn luyện; không an tinh, được nhìn thấy 
có vẻ đã được an tinh; không yên tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được yên tinh; 
không tịch tịnh, được nhìn thấy có vẻ đã được tịch tịnh.

1. '"Tựa như bông tai làm bằng đất sét là đồ giả mạof
Tựa như một nửa tiền bằng đồng được phủ lên lớp vàng,
Chủng song ở the gian, được che đậy dưới lớp vỏ bọc, 
Bên trong thì không trong sạch, bên ngoài thì sáng rỡ.

Đức Thế Tôn được nhìn thấy không là như vậy.
， ỉ \ 9

Đức Thê Tôn, theo sự thật, với sự đúng đan, băĩiẸ thực thê, với sự xác đáng, 
với sự khônệ bị sai lệch, với sự đúng theo bản the; đã được rèn luyện, Ngài 
được nhìn thấy với sắc thái đã được rèn luyện; đã được an tịnh, Ngài được nhìn 
thấy với sắc thái đã được an tịnh; đã được yên tịnh, Ngài được nhìn thấy với 
sắc thái đã được yên tịnh; đã được tịch tịnh, Ngài được nhìn thấy với sắc thái đã 
được tịch tinh; và chư Phật Thế Tôn có các oai nghi không phải sắp đặt [trước], 
các Ngài đã thành tựu về nguyện vọng. "Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như 
thế” còn la như vậỵ. Hoặc là, đức Thế Tôn có thanh danh, đã đạt đến danh thơm 
và tiếng tốt như thế này, như thế khác, và còn hơn thế nữa ở cõi rồng, ở cõi linh 
điểu, ở cõi dạ-xoa, ở cõi a-tu-la9 ở cõi càn-thát-bà9 ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, 
ở cõi trời Đế-thích, ở cõi Phạm thiên và ở cõi chư thiên. "Bậc Hữu Nhãn được 
nhìn thấy là như thế" còn là như vậy. Hoặc là, đức Thế Tôn đã được thành tựu 
mười lực, bốn pháp tự tin, bốn tuệ phân tích, sáu thắng trí, sáu pháp của vị Phật; 
Ngài được nhìn thấy, được biết, được nhận biết do oai lực, do năng lực, do đức 
hạnh, do sự tinh tấn và do tuệ.

2. “Những người tốt tỏa sáng ở nơi xa, ví như núi Hy-mã-ỉạp. Những kẻ 
xấu ở đây [vân] không được nhìn thây, giông như những mũi tên được băn ra 
vào ban đêm, ‘‘

"Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế" còn là như vậy.
Bậc Hữu Nhãn: Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với năm loại nhãn [con 

mắt]: Bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn, bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn, bậc Hữu 
Nhãn với tuệ nhãn, bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn, bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là thế nào? ở nhục 
nhãn của đức Thế Tôn hiện hữu năm màu sắc: Màu xanh, màu vàng, màu đỏ, 
màu đen và màu trắng. Và các lông mi của đức Thế Tôn: Nơi nào các lông mi 
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mọc, màu xanh ở nơi ây là màu xanh tuyên, duyên dáng, đáng nhìn, như là 
hoa của cây ummâ. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu vàng, là màu 
vàng tuyền, màu của kim loại vàng, duyên dáng, đáng nhìn, như là hoa của cây 
kanikāra. Hai bên đuôi mát của đức Thê Tôn có màu đỏ, là màu đỏ tuyền, duyên 
dáng, đáng nhìn, như là màu của loài mối cánh. Chính giữa [hai con mắt] có 
màu đen, là màu đen tuyền, không sần sùi, bóng láng, duyên dáng, đáng nhìn, 
như là màu trái addāritthaka. Phần bên ngoài xung quanh nơi ấy có màu trắng, 
là màu trắng tuyền, trắng tinh, trắng sáng, duyên dáng, đáng nhìn, như là ngôi 
sao osadhĩ. Nhục nhãn tự nhiên ây, nương ở kim thân, đã được sanh lên do hạnh 
nghiệp tốt đẹp trong thời quá khứ; thông qua nó, đức The Tôn nhìn thấy xung 
quanh một do-tuân, ban ngày và luôn cả ban đêm.

Ngay cả vào lúc tối tăm nhất hội đủ bốn yếu tố: Mặt trời đã lặn xuống, vào 
ngày trai giới thuộc hạ huyền [đêm cuối tháng âm lịch], nơi khu rừng già sâu 
tham và có đám mây đen lớn trỗi dậy; ngay cả vào lúc toi tăm hội đủ bon yếu tố 
có hình thức như thế, Ngài cũng vẫn nhìn thấy xung quanh một do-tuần. ở nơi 
nào dầu có vách tường, cánh cửa, tường thành, ngọn núi, bụi rậm, hoặc dây leo, 
cũng không là sự ngăn trở việc nhìn thây các hình thể. Nếu sau khi làm dấu một 
hạt mè rồi ném vào cỗ xe chở hạt mè, Ngài vẫn có thể nhặt lên chính hạt mè ấy. 
Nhục nhãn tự nhiên của đức Thế Tôn là thanh tinh như vậy. Đức Thế Tôn là bậc 
Hữu Nhãn với nhục nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, với thiên nhãn thanh tinh vượt trội loài người, nhìn thay các chúng sanh 
trong khi chết đi rồi sanh lại [trở thành] hạ tiện, cao quý, đẹp đẽ, xấu xí, sung 
sướng, [hay] đau khổ, vị ấy biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng: "Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có uế hạnh về thân, 
có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về ý, vu khống các bậc Thánh, theo tà kiến, tán 
thành các hành động do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị 
sanh vào đọa xứ, cõi kho, nơi trừnẹ phạt, địa ngục. Trái lại, những chúng sanh 
đang hiện hữu này có thiện hạnh ve thân, có thiện hạnh về khẩu, có thiện hạnh 
về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh kiến, tán thành các hành động 
do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, được sanh vào 
chốn an vui, cõi trời, thế gian [này]." Như thế, bằng thiên nhãn thanh tịnh vượt 
trội loài người, Ngài nhìn thay các chúng sanh trong khi chết đi roi sanh lại [trở 
thành] hạ tiện, cao quý, đẹp dẽ, xấu xí, sung sướng, [hay] đau khổ, Ngài biết 
được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp tưvng ứng. Và trong khi mong 
muốn, đức Thế Tôn có thể nhìn thấy một thế giới,2 co thể nhìn thấy hai thế giới, 
có thể nhìn thấy ba thế gi&i, có thể nhìn thấy bốn thế giới, có thể nhìn thấy năm 
thế giới, có thể nhìn thay mười thế giới, có thể nhìn thấy hai mươi thế giới, có 
thể nhìn thấy ba mươi thế giới, có thể nhìn thấy bốn mươi thế giới, có thể nhìn 
thấy năm mươi thế giới, có thể nhìn thấy nhất thiên tức tiểu thế giới, có thể 

2 Xem chú thích về "Lokadh侦'(Thế giới) ở trang 223. (ND)
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nhìn thây nhị thiên tức trung thê giới, co thê nhìn thây tam thiên tức đại thiên 
thế giới. Hơn nữa, Ngài mong muốn đến chừng nào thì Ngài có thể nhìn thấy 
đến chừng ấy. Thiên nhãn của đức Thế Tôn là thanh tinh như vậy. Đức Thế Tôn 
là bậc Hữu Nhãn với thiên nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế Ton 
là bậc có tuệ vĩ đại, có tuệ rộng lớn, có tuệ vi tiếu, có tuệ tốc hành, có tuệ sắc 
bén, có tuệ thấu suốt, là bậc thiện xảo trong việc chia chẻ bằng tuệ, bậc có trí 
đã được phát triển, đã đạt đến tuệ phân tích, đã đạt được bốn pháp tự tin, có sự 
duy trì mười lực, là bậc Nhân Ngưu, bậc Nhân Sư, bậc Nhân Tượng, bậc Nhân 
Kiệt, bậc Nhân Đạo, bậc có trí vô biên, có oai lực vô biên, có danh vọng vô 
biên, giàu có [về trí tuệ], có tài sản lớn [về trí tuệ], sở hữu tài sản [về trí tuệ], là 
bậc Hướng Đạo, bậc Hướng Dan, bậc Đoạn Nghi, bậc Truyền Bạt, bậc Truyền

Chính đức Thế Tôn ấy là vi làm sanh khởi đạo lộ chưa được sanh khởi, là 
vị làm sanh ra đạo lộ chưa được sanh ra, là vi tuyên thuyết đạo lộ chưa được 
tuyên thuyết, là vị biết về đạo lộ, là vi hiểu rõ về đạo lộ, là vị rành rẽ về đạo lộ. 
Và hơn nữa, những người đi theo đạo lộ, là các đệ tử của Ngài, hiện nay đang 
an tru và sau này sẽ thành tựu [đạo lộ ấy]. Chính đức Thế Tôn ấy biết [đúng bản 
thể] điều cần phải biết, thấy [đúng bản thể] điều cần phải thấy, là bậc có bản 
thể của mắt, có bản thể của trí, có bản thể của pháp, có bản thể của Phạm thiên, 
là vị công bố, vị tuyên thuyết, vị chỉ dẫn mục đích, vị ban cho bất tử, bậc Pháp 
Chu, đức Như Lai.

Đối với đức Thế Tôn ấy, không co việc không biết, không thấy, không hiểu 
rõ, không chứng ngộ, không chạm đến bằng tuệ. Tất cả các pháp liên quan đến 
quá khứ, tương lai, hiện tại, với mọi biểu hiện, đều đi đen phạm vi ở trong tam trí 
tuệ của đức Phật Thế Tôn. Bất cứ điều gì có thể biết, nghĩa là có pháp cần phải 
biết, có lợi ích cho minh, hoặc có lợi ích cho người khác, hoặc có lợi ích cho cả 
hai, hoặc có lợi ích liên quan đời này, hoặc có lợi ích liên quan đời sau, hoặc có 
lợi ích hời hợt, hoặc có lợi ích thâm sâu, hoặc có lợi ích được giấu kín, hoặc có 
lợi ích được che đậy, hoặc có lợi ích tiềm tàng, hoặc có lợi ích hiển hiện, hoặc có 
lợi ích không tội lỗi, hoặc có lợi ích không ô nhiễm, hoặc có lợi ích trong sạch, 
hoặc có lợi ích là lợi ích tối thượng, tất cả [các] điều ấy đều vận hành ở bên trong 
trí của đức Phật. Tất cả thân nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo 
trí, tất cả khẩu nghiệp, tất cả ý nghiệp của đức Phật Thế Tôn đều vận hành theo 
trí. Đức Phật Thế Tôn có trí không bị chướng ngại về quá khứ, có trí không bị 
chướng ngại về vị lai, có trí không bị chướng ngại về hiện tại. Điều-có-thể-biết 
là chừng nào thì trí la chừng ấy, trí là chưng nào thì điều-có-thể-biết là chừng 
ấy. Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có-thể-biết có trí là giới hạn; vượt 
qua điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình

3 Xem chú thích về Nhất thiên (Tiểu thế giới), Nhị thiên (Trung thế giới), Tam thiên (Đại thiên thế giới) 
ở trang 294. (ND) 
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của điêu-có-thê-biêt; các pháp ây có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. 
Giống như hai nắp đậy của cái hộp được gắn liền đúng đắn, nắp đậy bên dưới 
không lệch nắp trên, nắp đậy bên trên không lệch nắp dưới, chúng có sự xác lập 
giới hạn tương xứng với nhau; tương tự như vậy, điều-có-thể-biết và trí của đức 
Phật Thế Tôn có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau. Điều-có-thể-biết là 
chừng nào thì trí là chừng ấy, trí là chừng nào thì điều-có-thể-biết là chừng ấy. 
Trí có điều-có-thể-biết là giới hạn, điều-có>thể-biết có trí là giới hạn; vượt qua 
điều-có-thể-biết thì trí không vận hành, vượt qua trí thì không có hành trình của 
điều-có-thể-biết; các pháp ấy có sự xác lập giới hạn tương xứng với nhau.

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả các pháp. Tất cả các pháp được 
gắn liền với sự hướng tâm, được gắn liền với sự mong muốn, được gắn liền với 
sự chú tâm, được gắn liền với sự khởi tâm của đức Phật Thế Tôn.

Trí của đức Phật Thế Tôn vận hành ở tất cả chúng sanh. Đức Thế Tôn biết 
tính tình, biêt tiêm năng, biêt nét hạnh, biêt khuynh hướng của tát cả chúng 
sanh. Ngài nhận biết các chiing sanh có tàm nhìn bi vấy bụi ít và có tầm nhìn bị 
vấy bụi nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và 
có tánh khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một 
cách khó khăn, có khả năng và không có khả năng. Thế gian tính luôn cõi chư 
thiên, cõi Ma vương, cõi Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn5 Bà-la-môn, các 
hạng chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống 
như bất cứ những loài cá và rùa nào, thậm chí luôn cả cá ông và cá voi, chuyển 
vận ở bên trong đại dương; tương tự như vậy, thê gian tính luôn cõi chư thiên, 
cõi Ma vương, cối Phạm thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng 
chư thiên và loài người, chuyển vận ở bên trong trí của đức Phật. Giống như 
bất cứ những loài có cánh nào, thậm chí luôn cả loài nhân điểu là loài linh thú, 
chuyển vận ở phạm vi thuộc bầu trời; tương tự như vậy, những vị nào tương 
đương với vị Sāriputta về tuệ, những vị ấy cũng chuyển vận ở phạm vi thuộc 
Phật trí; Phật trí thâm nhập tuệ của chư thiên và loài người, ngự trị, và trụ lại. 
Những vị Sát-đế-lỵ sáng suốt, những vị Bà-la-môn sáng suốt, những gia chủ 
sáng suốt, những vị Sa-môn sáng suốt, tinh tế, quen thuộc với học thuyết của 
những người khác như người cung thủ có thể bắn trúng cọng tóc, nghĩ rằng họ 
hành xử với sự thành tựu của tuệ trong khi bẻ đôi các tà kiến. Sau khi chuẩn bị 
các câu hỏi, họ đi đến gặp đức Như Lai rồi hỏi các điều bí mật và đã được che 
giấu. Được đức Thế Tôn giảng giải và trả lòi, các câu hỏi ấy trở nên rõ ràng. 
Những người ấy đều quy thuận với đức Thế Tôn. Khi ấy, chính đức Thế Tôn, 
trong trường hợp ấy, chói sáng rực rỡ; điều ấy là nhờ vào tuệ. Đức Thế Tôn là 
bậc Hữu Nhãn với tuệ nhãn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn, trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian, đã nhìn thấy các chúng sanh 
có tầm nhìn bi vấy bụi ít và có tam nhìn bị vay bụi nhiều, có giác quan sắc sảo 
và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh khí tồi, có thể hiên được một 
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cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách khó khăn, [đã nhìn thấy] một 
số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh 
vào] những đời sống khác, một số chúng sanh đang sống không có sự nhìn thấy 
nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời song khác. Cũng giống 
như ở hồ sen xanh hoặc ở hồ sen hồng hoặc ở hồ sen trắng, có một số sen xanh, 
hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát triển ở 
trong nước, không vươn ra khỏi nước, và được nuôi dưỡng chìm ở bên trong 
[nước]; có một số sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong 
nước, được phát triển ở trong nước, sống ngang bằng mặt nước; và có một số 
sen xanh, hoặc sen hồng, hoặc sen trắng được sanh ra ở trong nước, được phát 
triển ở trong nước, vươn lên khỏi nước và tồn tại không bị vấy bẩn bởi nước; 
tương tự như vậy, đức Thế Tôn trong khi dùng Phật nhãn quán xét thế gian đã 
nhìn thấy các chúng sanh có tầm nhìn bị vấy bụi ít và có tầm nhìn bị vấy bụi 
nhiều, có giác quan sắc sảo và có giác quan cùn lụt, có tánh khí tốt và có tánh 
khí tồi, có thể hiểu được một cách nhanh chóng và có thể hiểu được một cách 
khó khăn, [đã nhìn thấy] một số chúng sanh đang sống có sự nhìn thấy nỗi sợ 
hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] những đời sống khác, một số chúng sanh 
đang sống không có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tội lỗi và [sự tái sanh vào] 
những đời sống khác.

Đức Thế Tôn biết rằng: "Người này có tánh luyến ái5 người này có tánh sân, 
người này có tánh si, người này có tánh tầm, người này có tánh tín, người này 
có tánh giAc." Đối với người có tánh luyến ái, đức Thế Tôn thuyết bài giảng về 
đề mục tử thi. Đối với người có tánh sân, đức Thế Tôn chỉ dạy sự tu tập về tâm 
từ. Đối với người có tánh si, đức Thế Tôn dạy bảo việc đọc tụng, việc vấn hỏi, 
việc lắng nghe giáo pháp lúc hợp thời, việc bàn luận giáo pháp lúc hợp thời, 
việc cộng trú với vị thầy. Đối với người có tánh tầm, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
niệm hơi thở vào hơi thở ra. Đối với người có tánh tín, đức Thế Tôn chỉ dạy về 
biểu hiện đem lại sự thành tín: Sự giác ngộ tốt đẹp của đức Phật, tính chất tốt 
đẹp của giáo pháp, sự hành trì tốt đẹp của chúng Tănệ, và các giới của bản thân. 
Đoi với người có tánh giác, đức Thế Tôn chỉ dạy ve ấn chứng của pháp minh 
sát: Biểu hiện của vô thường, biểu hiện của khổ, biêu hiện của vô ngã.

3. “G滔侈 như người đứng ở đỉnh đầu của ngọn núi đá, cũng giống như 
người có thê nhìn thay dân chủng ở xung quanh, tương tự như the ấy, bạch 
đấng Khôn Ngoan, bạch đang Toàn Nhãn, sau khỉ bước lên tòa lâu đài làm 
bang giảo pháp, xin bậc đã xa lìa sau muộn hãy quan sát chủng sanh bi rơi vào 
sau muộn, bị ngự trị bởi sanh và g泣"

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với Phật nhãn nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là thế nào? Toàn nhãn 

noi đên trí toan giác. Đức The Ton đã tiên đen, đã tiên gan, đã đen gan, đã tiên 
vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu với trí toàn giác.

r r x T T

4. ''Đôi với Ngài, không có bát cứ điêu gì ở nơi đây là không được nhìn 
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thây, không được nhận thức, hoặc không thê biêt được. Điêu nào cỏ thê biêt 
được, Ngài đã biết rõ tất cả; vì thế đức Như Lai là bậc Toàn Nhãn. ‘‘

Đức Thế Tôn là bậc Hữu Nhãn với toàn nhãn nghĩa là như vậy.
"Bậc Hữu Nhãn được nhìn thấy là như thế" là như thế.
Sau khi xua đi tát cả tăm toi: Sau khi xóa đi, sau khi đuôi đi, sau khi từ bỏ, 

sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm chấm dứt, sau khi làm cho không còn 
hiện hữu tất cả sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi si 
mê, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự 
tăm tối bởi uế hạnh, sự tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự 
diệt tận tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết-bàn.

“Sau khi xua đi tất cả tăm t6i” là như thế.
Chỉ một mình, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm: Đức Thế Tôn là một mình, 

một mình theo quy định của đời sống xuất gia, một mình với ý nghĩa không 
người thứ hai, một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái, một mình "c6 luyến ái đã 
được xa lìa hoàn toàn", một mình "c6 sân hận đã được xa lìa hoàn toàn", một 
mình "c6 si mê đã được xa lìa hoàn toàn", một mình "hoàn toàn không còn ô 
nhiễm,\ một mình "đã đi con đường độc dạo", một mình "đã giác ngộ quả vị 
Chánh đẳng giác vô thượng.^^ uMột ìrdnh" la như thế.

Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là thế 
nào? Đức The Tôn, trong lúc đang còn thanh xuân, có tóc đen nhánh của tuổi 
trẻ, được thành tựu tuổi thanh niên tốt lành, vào giai đoạn đầu của tuổi thọ, 
trong khi mẹ và cha không mong muốn, với khuôn mặt đầy nước mắt, đang 
khóc lóc, đang than van; Ngài, sau khi cắt đứt mọi sự vướng bận của đời sống 
tại gia, sau khi cắt đứt sự vướng bận về vợ con, sau khi cắt đứt sự viiớng bận 
về thân quyến, [sau khi cắt đứt sự vướng bận về bạn bè và thân hữu,] sau khi 
cắt đứt sự vướng bận về việc tích trữ, sau khi cạo bỏ râu tóc; khoác lên các tấm 
vải màu ca・sa, rời nhà xuất gia sống không nhà, sau khi đi đến trạng thái không 
có gì, một mình sống, tru ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ, hộ tri, bảo dưỡng. 
Đức Thế Tôn là một mình theo quy định của đời sống xuất gia nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là thế nào? 
Trong khi đã được xuất gia như vậy, Ngài một mình thân cận các khu rừng, các 
nơi heo hút, các chỗ trú ngụ xa vắng có ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không 
gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tinh. Ngài sống 
một mình, đi một mình, đứng một mình, nằm một mình, đi vào làng để khất 
thực một mình, đi trở về một minh, ngồi nơi vắng vẻ một mình, quyết định kinh 
hành một mình, sống, tru ngụ, sinh hoạt, vận hành, bảo hộ? hộ trì, bảo dưỡng 
một mình. Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa không người thứ hai nghĩa là 
như vậy.

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là thế nào? Ngài

4 Đoạn này được thêm vào theo các tạng Miến Điện, Thái Lan và PTS; tạng Tích Lan không có. (ND) 
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một mình như vậy, không người thứ hai, trong khi sống không bị xao lãĩiậ, có 
nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết, ở bờ sông Nerañjarā, nơi gốc cây Bô-đề, 
trong khi đang nỗ lực sự nỗ lực vĩ dại, sau khi đã phá tan Ma vương, Thần chết, 
Hắc ám, thân quyến của những kẻ bị xao lãng, cùng với đạo quân binh; Ngài đã 
dứt bỏ, đã xua đi, đã làm chấm dứt, đã làm cho không còn hiện hữu sự vướng 
mắc là mạng lưới tham ái.

5. Í(CÓ tham ái là bạn lữ, trong khỉ luân chuyên một thời gian dài đên cõi 
này và cõi khác, con người không vượt qua được luân hoi,

r ĩ r y

6. Sau khi biêt được sự bát lợi như vầy, [biêt được] tham ái là n^uôn sanh 
khởi của kho, vi Tỳ-khưu, có tham ải đã được xa lìa, không có sự nam giữ, có 
niệm, nên ra đi du phương."

Đức Thế Tôn là một mình với ý nghĩa dứt bỏ tham ái nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn là vị một mình ucó luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn,, nghĩa 

là thế nào? Là vị một mình "c6 luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn,, do trạng thái 
đã được dứt bỏ đối với luyến ái, là vị một mình "c6 sân hận đã được xa lìa hoàn 
toàn,, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sân hận, là vị một mình "c6 si mê 
đã được xa lìa hoàn toàn,9 do trạng thái đã được dứt bỏ đối với si mê, là vi một 
mình "hoàn toàn không còn ô nhiễm^, do trạng thái đã được dứt bỏ đối với các 
ô nhiễm.

Đức Thế Tôn là vị một mình "đã đi con đường độc dạo" nghía là thế nào? 
Con đường độc đạo nói đến bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng 
của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần.

7. ^Vị nhìn thấy sự tiêu hoại và chấm dứt của sanh, có lòng thương tưởng 
đên điêu lợi ích, nhận biêt con đường độc đạo. Trong thời quả khứ các vi đã 
vượt qua, [trong thời vỉ lai] các vi sẽ vượt qua, và [trong thời hiện tại] các vi 
đang vượt qua dòng lũ bằng con đường này,"

Đức Thế Tôn là vị một mình "đã đi con đường độc dạo” nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn la vị một mình "đã giác ngộ quả vị Chánh đẳng giác vô 

thuợng" nghĩa là thế nào? Giác ngộ nói đến trí ở bốn dạo% tuệ, tuệ quyền, tuệ 
lực, trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thay rõ, chánh kiến. Nhờ vào trí giác 
ngộ ấy, đức Thế Tôn đã giác ngộ rằng: "Tất cả các hành là vô thuơng", đã giác 
ngộ rang: uTất cả các hành là khổ9\ đã giác ngộ rằng: "Tất cả các pháp là vô 
ngã,\ đã giác ngộ rằng: "V6 minh duyên cho các hành,5?... (nt)... đã giác ngộ 
rằng: "Sanh duyên cho lão, tử", đã giác ngộ rằng: "Do sự diệt tận của vô minh 
[đưa đến] sự diệt tận của các hành^... (nt)... đã giác ngộ rằng: “Do sự diệt tận 
của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử”, đã giác ngô rằng: “Bây là khổ,\ đã 
giác ngộ rằng: í6Đâỵ là nhân sanh khổ5\ đã giác ngo rằng: "Bây là sự diệt tận 
khổ9\ đã giác ngộ rang: “Dây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ9\ đã giác 
ngộ rằng: CÍĐây là các lậu hoāc9\... (nt)... đã giác ngô rằng: "Đây là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc", đã giác ngộ rằng: "Các pháp này cần 
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được biết toàn diên", đã giác ngộ rằng:... cần được dứt bỏ... cần được tu tập... 
cân được chứng ngO”, đã giác ngộ vê nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, 
sự bất lợi, và sự thoát ra của sáu xúc xứ; đã giác ngộ về nhân sanh khởi, sự tiêu 
hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra năm thủ uẩn; đã giác ĩiệộ về nhân 
sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra bốn yểu tố chính 
[đất, nước, lửa, gió]; đã giác ngộ rằng: "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn 
bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.^^ Hoác là, điều gì có thể giác ngộ [bởi Sơ 
đạo], có thể giác ngộ [bởi Nhị đạo], có thể giác ngộ [bởi Tam đạo], có thể giác 
ngộ [bởi Tứ đạo], có thể chứng đăc? có thể chạm đến, có thể chứng ngộ, Ngài 
đã giác ngộ [Sơ dạo], đã giác ngộ [Nhị dạo], đã giác ngộ [Tam đạo], đã giác 
ngộ [Tứ đạo], đã giác ngộ đúng đắn, đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ 
toàn bộ điều ấy nhờ vào trí giác ngộ ấy. Đức Thế Tôn là vi một mình uđã giác 
ngộ quả vị Chánh đẳng giác vô thuợng” nghĩa là như vậy.

Đã đạt đến sự khoái cảm.
Sự khoái cảm: Khoái cảm của việc xuất gia, khoái cảm của sự viễn ly, 

khoái cảm của sự yên tịnh, khoái cảm của sự giác ngộ.
Đã đạt đến: Đã chứng đắc, đã chạm đến, đã chứng ngộ.
"Chí một minh, Ngài đã đạt đến sự khoái cảm,9 là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:
^Đối với the gian có cả chư thiên,
Bậc Hữu Nhãn được nhìn thay là như the.
Sau khi xua đi tất cả tăm tối, r
Chỉ một mình, Ngài đã đạt đên sự khoái cảm,

16.3. Với ỷ đinh [hỏi] câu hỏi cho số đông đã được gắn bó ở nơi này, con 
đã đi đen gặp Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đang Tự Tại, vi 
Không Gạt Gầm, bậc Có Đồ Chúng đã đi đến,
Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tại.
Đức Phật: Vị ấy là đức Thế Tôn, đấng Tự Chủ, vị không có thầy, đã tự 

mình giác ngộ hoàn toàn các sự thật về các pháp chưa từng được nghe trước 
đây. Ngài đã đạt được trạng thái toàn tri về các pháp ấy và đã đạt được bản thể 
năng lực về các lực.

Đức Phật: Với ý nghĩa gì là đức Phật? đã giác ngộ các chân lý" là đức 
Phật. uVị đã giúp cho chúng sanh giác ngộ,, là đức Phật. Do trạng thái toàn tri 
là đức Phật. Do trạng thái nhìn thấy tất cả là đức Phật. Do trạng thái không bị 
người khác dẫn dắt là đức Phật. Do trạng thái nở rộ [các đức hạnh] là đức Phật. 
Do được công nhận đã cạn kiệt các lậu hoặc là đức Phật. Do được công nhận

5 Bốn động từ bujjhati, anubujjhati, patibr^jjhqti và sambiijjhati có cùng một gốc động từ là ^Ibudh, có 
nghĩa là ugiác ngộ,9, được thêm vào các tiếp đầu ngữ anu, pati, sam để tạorthành ba động từ khác với ý 
nghĩa đã được thay đổi ít nhiều. Ý nghĩa cua bốn động từ trên đã được viết theo sự giải thích của Chủ 
giải (NidA. ii. 440). (ND) ' 
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không có tùy phiền não là đức Phật. "Vị có luyến ái đã được xa lìa hoàn toàn,, 
là đức Phật. "Vị có sân hận đã được xa lìa hoàn toàn" là đức Phật. có si mê 
đã được xa lìa hoàn toàn” là đức Phật. "Vị hoàn toàn không con ồ nhiễm,, là đức 
Phật. "Vị đã đi con đường độc dạo" là đức Phật. độc nhất đã giác ngộ quả 
vị Chánh đẳng giác vô thượng^ là đức Phật. Do trạng thái đã phá tan sự không 
giác ngộ là đức Phật. Do việc đạt được sự giác ngộ là đức Phật. “Dức Phậf\ tên 
gọi này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] trai tạo ra, 
không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, không do 
các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do các Sa-môn 
hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra. Sự tận cùng của giải thoát 
này là sự quy đinh thuộc về chư Phật Thế Tôn, do sự đạt được, do sự chứng 
ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "đức Phật.,, "Ngài, đức Phát" là như the.

Bậc Không Nương Nhờ: Có hai sự nương tựa: Nương tựa vào tham ái và 
nương tựa vào tà kiến.

Việc nào là nương tựa vào tham ái? Cho đến vật đã được tạo lập ranh giới, 
đã được tạo lập biên giới, đã được tạo lập giới hạn, đã được tạo lập hạn định, đã 
thuộc sở hữu, đã được chấp là của ta bởi cái gọi là tham ái rằng: Cái này là của 
tôi, cái ấy là của tôi, chừng này là của tôi, cho đến chừng này là của tôi, các sắc, 
các thinh, các hương, các vị, các xúc, các vật trải lót, các vật đắp5 các tôi trai và 
tớ gái, dê, cừu, gà, heo, voi, bò, ngựa, lừa, ruộng, đát, vàng, bạc, làng mạc, thi 
trấn, kinh thành, quốc độ, xứ sở, khu trại và nhà kho của tôi, và luôn cả toàn thể 
đại địa cầu, đều được chấp là của ta do tác động của tham ái, được giải rộng ra 
cho đến một trăm lẻ tám ái; việc này là nương tựa vào tham ái.

Việc nào là nương tựa vào tà kiên? Thân kiên có hai mươi nên tảng, tà kiên 
có mười nền tảng, hữu biên kiến có mười nền tảng, quan điểm nào có hình thức 
như vậy là sự đi đến tà kiến, có sự nắm giữ của tà kiến, có sự hiểm trở của tà 
kiến, có sự bóp méo của tà kiến,, có sự xáo động của tà kiến, có sự ràng buộc 
của tà kiến; là sự nắm lấy, sự chấp nhận, sự chấp chặt, sự bám víu, con đường 
xấu, con đường sai trái, bản thể sai trái, ngoại ậiáo, sự nắm lấy đường lối trái 
nghịch, sự nắm lấy điều sai lệch, sự nắm lấy điều trái khuấy, sự nắm lấy điều 
sai trái, sự nắm lấy điều không xác đánệ cho là xác đáng, cho đến sáu mươi hai 
tà kiên; việc này là nương tựa vào tà kiên.

Đối với đức Phật Thế Tôn, sự nương tựa vào tham ái được dứt bỏ, sự nương 
tựa vào tà kiến được buông bỏ. Do trạng thái đã được dứt bỏ đối với sự nương 
tựa vào tham ái, do trạng thái đã được buông bỏ đôi với sự nương tựa vào tà 
kiến; đức Thế Tôn không nương nhờ mắt, không nương nhờ tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý, không nương nhờ các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc, các pháp, 
gia tộc, đồ chúng, chỗ ngụ, lợi lộc, danh vọnệ, lời khen, hạnh phúc, y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, vật dụng là thuôc men chữa bệnh, dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cối 
phi tưởng phi phi tưởng, cõi một uân, cõi bôn uân, cõi năm uẩn, quá khứ, vị 
lai, hiện tại, các pháp đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 
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nhận thức; không nương tựa, không bám vào, không đến gần, không bám chặt, 
không hướnẸ đên, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát khỏi, không bị 
ràng buộc, sông với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

“Ngài, đức Phật, bậc không nương nhờ,, là như thế.
Đấng Tự Tại: Đức Thế Tôn là đấng Tự Tại với năm biểu hiệu: Tự tại về 

đối tượng ước muôn và không ước muôn, tự tại với ý nghĩa uđã từ b6”，tự tại 
với ý nghĩa "đã vượt qua", tự tại với ý nghĩa "đã giải thoáf\ tự tại với việc diễn 
giải điêu ấy.

Đức Thế Tôn tự tại về đối tượng ước muốn và không ước muốn n^hĩa là 
thế nào? Đức Thế Tôn là tự tại về lợi lộc, tự tại về không lợi lộc, tự tại ve danh 
vọng, tự tại về không danh vọng, tự tại về lời khen, tự tại về lời chê, tự tại về 
hạnh phúc, tự tại về khổ đau; nếu người ta thoa một cánh tay với dầu thơm, nếu 
nệười ta đẽo một cánh tay với cái rìu thì không có luyến ái về điều ấy, không có 
bát bình về điều ấy, Ngài đã lìa bỏ sự ưa chuộng và bất bình, đã vượt qua khỏi 
sự hưng phan và chán nản, đã vượt qua han sự chiều chuộng và chống đoi; đức 
Thế Tôn tự tại vê đối tượng ước muôn và không ước muốn nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa uđã từ b0” nghĩa là thế nào? Đối với đức 
Thế Tôn, sự luyến ái đã được từ bỏ, đã được tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được 
dứt bỏ, đã được buông bỏ; sự sân hận, si mê5 giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác v, 
ganh tỵ, bon xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, cao ngạo, 
đam mê? xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lắng, mọi sự bực 
bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện đã được từ bỏ, đã được 
tẩy trừ, đã được giải thoát, đã được dứt bỏ, đã được buông bỏ; đức Thế Tôn tự 
tại với ý nghĩa CẾđã từ b6" nghĩa là như vậy.

Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa ÍCđã vượt qua" nghĩa là thế nào? Đức Thế 
Tôn đã vượt qua dòng lũ [ngũ] dục, đã vượt qua dòng lũ của hữu, đã vượt qua 
dòng lũ tà kiến, đã vượt qua dòng lũ vô minh, đã vượt qua mọi nẻo đường luân 
hồi, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt qua hẳn, đã vượt qua 
khỏi. Ngài đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc thực hành, 
đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng đi, đã đi đến điểm cuối cùng, 
đã hộ trì Phạm hạnh, đã đạt đến kiến tối thượng, đã tu tập đạo lộ, đã dứt bỏ ô 
nhiễm, đã thấu triệt sự không thể thay đổi, đã chứng ngộ diệt đế.

Đối với Ngài, khổ đã được biết toàn diện, tập đã được dứt bỏ, đạo đã được 
tu tập, diệt đã được chứng ngộ. Điều cần được biết rõ đã được biết rõ, điều 
cần được biết toàn diện đã được biết toàn diện, điều cần được dứt bỏ đã được 
dứt bỏ, điều cần được tu tập đã được tu tập, điều cần được chứng ngộ đã được 
chứng ngộ. Ngài đã hất tung rào chắn [vô minh], đã san lấp mương rãnh [luân 
hồi tái sanh], đã nhổ lên cột trụ [tham ái], không còn chốt cửa, là Thánh thiện, 
đã hạ xuống ngọn cờ [ngã mạn], đã đặt xuống gánh nặng, đã tháo khỏi ách, đã 
dứt bỏ hẳn ngũ dục, đã thành tựu sáu căn, có một sự bảo hộ [niệm], có bốn sự 
nâng đỡ, đã xua đi sự độc đoán, có sự tầm càu đã được hoàn toàn cởi bỏ, có 
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tâm tư không bị xáo trộn, có thân hành đã được an tịnh, có tâm khéo được giải 
thoát, có tuệ khéo được giải thoát, toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối 
thượng, con người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh.

Ngài không tích lũy [nghiệp] cũng không loại trừ, tồn tại sau khi đã loại 
trừ [ô nhiễm]; không dứt bỏ [ô nhiễm] cũng không chấp thủ, tồn tại sau khi đã 
dứt bỏ; không tự kết nối [tham ái] cũng không tháo gỡ, tồn tại sau khi đã tháo 
gỡ; không dập tắt [lửa phiền não] cũng kh6ng đốt cháy, tồn tại sau khi đã dập 
tắt; tồn tại với trạng thái đã được thành tựu về giới uẩn của bậc Vô học, tồn tại 
với trạng thái đã được thành tựu về đinh uẩn của bậc Vô học, tồn tại với trạng 
thái đã được thành tựu về tuệ uẩn của bậc Vô học, ton tại với trạng thái đã được 
thành tựu về giải thoát uẩn của bậc Vô học, tồn tại với trạng thái đã được thành 
tựu về giải thoát tri kiến uẩn của bậc Vô học; ton tại sau khi đã thấu suốt chân 
lý, tồn tại sau khi đã vượt qua dục vọng, ton tại sau khi đã tran áp lửa phiền 
não, tồn tại do không đi vòng quanh [ở luân hồi], tồn tại sau khi đã thọ trì lời 
giảng, tồn tại do thân cận với giải thoát, tồn tại với sự thanh tinh của từ, tồn tại 
với sự thanh tinh của bi, tồn tại với sự thanh tịnh của hỷ, tồn tại với sự thanh 
tịnh của xả, tồn tại với sự thanh tinh tột cùng, tồn tại với sự thanh tịnh của trạng 
thái không còn tham ái, tà kiến và ngã mạn, tồn tại với trạng thái đã được giải 
thoát, tồn tại với trạng thái đã được hài lòng, tồn tại trong giai đoạn cuối của 
các uẩn, tồn tại trong giai đoạn cuối của các giới, tồn tại trong giai đoạn cuối 
của các xứ, tồn tại trong giai đoạn cuối của cảnh giới tái sanh, tồn tại trong giai 
đoạn cuối của sự tái sanh, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự nối liền tái sanh, 
tồn tại trong giai đoạn cuối của kiếp song, tồn tại trong giai đoạn cuối của luân 
hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự luân chuyển, tồn tại trong kiếp sống cuối 
cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng. Với việc duy trì thân xác cuối cùng là 
đức Thê Tôn.

^Đổỉ với vị ấy, sự hiện hữu này là cuối cùng,
Thân xác này là sau chót,
Việc sanh tử luân hồi,
Việc hiện hữu lần nữa không có đối với vỉ ấy."
Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa "dãi vượt qua" nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn tự tại với ý nghĩa "đã giải thoát” nghĩa là thế nào? Đối với đức 

Thế Tôn, tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải thoát 
khỏi sự luyến ái; tâm đã được thoát khỏi, đã được giải thoát, đã khéo được giải 
thoát khỏi sự sân hận... khỏi sự si mê... khỏi sự giận dữ... khỏi sự thù hằn..・ 
khỏi sự gièm pha... khỏi sự ác ý... khỏi sự ganh tỵ... khỏi sự bon xẻn... khỏi 
sự xảo trá... khỏi sự lừa gạt... khỏi sự bướng bỉnh... khỏi sự hung hăng... khỏi 
sự ngã mạn... khỏi sự cao ngạo... khỏi sự đam mê... khỏi sự xao lãng... khỏi 
tất cả ô nhiễm... khỏi tất cả uế hạnh... khỏi mọi sự lo lắng... khỏi mọi sự bực 
bội.・・ khỏi mọi sự nóng nảy... khỏi tất cả các pháp tạo tác bất thiện; đức Thế 
Tôn tự tại với ý nghĩa uđã giải thoát” nghĩa là như vậy.
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Đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điều ấy nghía là thế nào? Đức Thế Tôn 
khi giới hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều áy rằng: "Ta có gi&i"; khi tín 
hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: "Ta có tín"; khi tan hiện diện, 
tự tại với việc diễn giải điều ấy rằng: "Ta có tấn^,; khi niệm hiện diện, tự tại với 
việc diễn giải điều ấy rằng: “Ta có niệm^,; khi định hiện diện, tự tại với việc 
diễn ẹiải điều ấy rằng: "Ta định tinh"; khi tuệ hiện diện, tự tại với việc diễn giải 
điều áy rằng: “Ta có tuệ,5; khi minh hiện diện, tự tại với việc diễn giải điều ấy 
rằng: “Ta có ba minh^,; khi thắng trí hiện diện, tự tại với việc diễn ệiải điều ấy 
rằng: "Ta có sáu thắng trí", đức Thế Tôn tự tại với việc diễn giải điêu ấy nghĩa 
là như vậy.

"Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đấng Tự Tại" là như thế.
Vi Không Gạt Gầm, bậc Có Đồ Chúng đã đi đến.
Không gạt gẫm: Có ba kiểu cách gạt gẫm: Kiểu cách gạt gẫm liên quan 

đen việc sử dụng [bon món] vật dụng, kiểu cách gạt gẫm liên quan đen các oai 
nghi, kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa.

Kiêu cách gạt gâm liên quan đên việc sử dụng [bôn món] vật dụng là kiêu 
cách nào? ở đây, các gia chủ thỉnh mời vi Tỳ-khmi về y phục, đồ ăn khất thực, 
chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy có ước muốn xấu xa, 
bị thúc đẩy bởi ước muốn, có sự tầm cầu, do sự mong muốn được nhiều hơn về 
y phục, đô ăn khát thực, chô năm ngôi, và vật dụng là thuôc men chữa bệnh, roi 
từ chối y phục, từ chối đồ ăn khất thực, từ chối chỗ nằm ngồi, từ chối vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh. Vị ấy đã nói như sau: uLợi ích gì cho vị Sa-môn với y 
phục đắt giá? Điều đúng đắn là vi Sa-môn nên nhặt các mảnh vải từ bãi tha ma, 
hoặc từ đong rác, hoặc từ vải bỏ của tiệm vải, rồi làm y hai lớp và mặc vào. Lợi 
ích gì cho vị Sa-môn với đô ăn khát thực đát giá? Điêu đúng đan là vi Sa-môn 
nên duy trì mạng sống bằng vắt thức ăn do việc đi khất thực. Lợi ích gì cho vị 
Sa-môn với chỗ nằm ngồi đắt giá? Điều đúng đắn là vi Sa-môn nên ngụ ở gốc 
cây, hoặc là ngụ ở mộ địa, hoặc là ngụ ở ngoài trời. Lợi ích gì cho vi Sa-môn 
với vật dung là thuốc men chữa bệnh đắt giá? Điều đúng đắn là vị Sa-môn nên 
chế tạo thuốc men với nước tiểu bò hoặc với mẩu cây harítakí." Từ đó trở đi, 
vị ấy mặc y thô tệ, ăn đồ ăn khất thực thô tệ, sử dụng chỗ nằm ngồi thô tệ, sử 
dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh thô tệ. Các gia chủ biết về vi ấy như vầy:

Sa-môn này ít ham muôn, tự biêt đủ, sông tách biệt, không giao du, có 
sự ra sức tinh tấn, thuyết về hạnh từ khước,\ rồi thỉnh mời [vị ấy] về y phục, 
đồ ăn khất thực, chỗ năm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh nhiều hơn 
nữa. Vị ấy đã nói như sau: "Do sự hiện diện của ba pháp, người thiện tín tạo ra 
nhiều phước báu; do sự hiện diện của đức tin, người thiện tín tạo ra nhiều phước 
báu; do sự hiện diện của vật thí, người thiện tín tạo ra nhiều phước báu; do sự 
hiện diện của các bậc xứng đáng được cúng dường, người thiện tín tạo ra nhiều 
phước báu. Và các người là có đức tin, có vật thí, còn tôi là người thọ nhận. 
Nếu tôi không thọ nhận, như vậy các người sẽ mất phần phước báu. Không có
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lợi ích gì cho tôi với việc này, nhung vì lòng thương tưởng đến các n^ười mà 
tôi thọ nhan." Từ đó trở đi, vị ấy thọ lýiận nhiều y phục, thọ nhận nhiêu đồ ăn 
khất thực, thọ nhận nhiều chỗ nam ngồi, thọ nhận nhiều vật dụng là thuốc men
chữa bệnh. Những sự nhíu mày có hình thức như vậy là trạng thái nhíu mày, sự 
gạt gẫm, thái độ gạt g备m, trạng thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan 
đên việc sử dụng [bôn món] vật dụng.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi là kiểu cách nào? ở dây, một 
vị [Tỳ-khưu] nào đó có ước muôn xâu xa, bi thúc đây bởi ước muôn, mong 
muốn sự tôn kính, [nghĩ rằng:] “Nhu vầy mọi người sẽ tôn kính ta", rồi tạo 
dáng đi, tạo dáng đứng, tạo dáng ngôi, tạo dáng năm, lập nguyện roi mới đi, lập 
nguyện rồi mới đứng, lập nguyện rồi mới ngồi, lập nguyện rồi mới nằm, đi như 
là đã đắc định, đứng như là đã đắc định, ngồi như là đã đắc định, nằm như là 
đã đắc định, là người tham thiền giữa công chúng. Những việc tạo dáng ra vẻ 
nghiêm trang của các oai nghi có hình thức như vậy là biểu hiện tạo dáng, việc 
tạo dáng, sự nhíu mày, trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng 
thái gạt gẫm; đây là kiểu cách gạt gẫm liên quan đến các oai nghi.

Kiểu cách gạt gẫm liên quan đến việc nói gần nói xa là kiểu cách nào? ở 
đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước muốn, 
mong muôn sự tôn kính, [nghĩ răng:] "Nhu vây mọi người sẽ tôn kính ta”，roi 
nói lời liên quan đến Thánh pháp. Nói rằng: uVị nào mặc y như vầy, vị ấy là 
Sa-môn có uy lực lớn.,, Nói rằng: nào mang bình bát, mang bát nhỏ bằng 
đồng, mang bình nước, mang đồ lọc nước, mang chìa khóa, mang dép, mang 
dây thắt lưng, mang dây buộc, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: 
nào có thầy tế độ như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: nào 
CÓ thây dạy học... có các vi đông thây tê độ... có các vị đông thây dạy học... 
có các bạn bè... có các vị đong quan điểm... có các vị thân thiết... có các vi 
thân hữu như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.” Nói rằng: nào ngụ ở trú 
xá như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn." Nói rằng: nào ngụ ở nhà một 
mái... ngụ ở tòa lâu đài... ngụ ở tòa nhà dài... ngụ ở hang động... ngụ ở thạch 
thất... ngụ ở cốc liêu... ngụ ở nhà mái nhọn... ngụ ở chòi canh... ngụ ở ngôi 
nhà tròn... ngụ ở căn lều... ngụ ở hội trường... ngụ ở mái che... ngụ ở gốc cây 
như vầy, vị ấy là Sa-môn có uy lực lớn.,^

Hoặc là, vị giả nhân giả nghĩa, vị nhíu mặt nhăn mày, vị gạt gẫm lừa dối, vị 
tỉ tê nài nỉ, thể hiện ở khuôn mặt [để người khác hiểu lầm rằng]: Sa-môn 
này đã đạt được các sự thể nhập an tịnh có hình thức như thế này", rồi thuyết 
bài giảng thâm sâu, bí hiểm, vi tế? ẩn tàng, vô thượng ở thế gian, gắn liền với 
không tánh, tương đương với pháp ấy. Những sự nhíu mày có hình thức như 
vậy là trạng thái nhíu mày, sự gạt gẫm, thái độ gạt gẫm, trạng thái gạt gẫm; đây 
là kiêu cách gạt gâm liên quan đên việc nói gân nói xa.

Đối với đức Phật Thế Tôn, ba kiểu cách gạt gẫm này đã được dứt bỏ5 đã 
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được trừ tuyệt, đã được vắng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, 
đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, vì thế đức Phật là vị không gạt gẫm. "Vi 
không gạt g备m” là như thế.

Bậc Có Đồ Chúng đã đi đến.
Bậc Có Đồ Chúng: Đức Thế Tôn là bậc Co Đồ Chúng; thầy của đồ 

chilng” là bậc có đồ chúng; "bậc Đạo Sư của đồ chúng,, là bậc có đồ chúng; 
"vị chăm nom đồ chúng,, la bậc có đồ chúng; "vị giáo huấn đồ chūn^g” là bậc 
có đồ chúng; chỉ dạy đồ chung^ là bậc có đồ chúng; tự tin tiếp cận đồ 
chiiíig" là bậc có đồ chúng; "đối với Ngài, đồ chúng lắng nghe, lóng tai nghe, 
thiết láp tâm mong muốn hiểu biết” là bậc có đồ chúng; đưa đo chúng ra 
khỏi bát thiện pháp và sách tấn thiên pháp" là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng 
Tỳ-khưu là bậc có đồ chúng; vi có đồ chúng Tỳ-khưu-ni là bậc có đồ chúng; vi 
có đồ chúng nam cư sĩ là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng nữ cư sĩ là bậc có đồ 
chúng; vi có đồ chúng vua chúa là bậc có đồ chúng; vi có đồ chúng Sát-đế-lỵ là 
bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng Bà-la-môn là bậc có đồ chúng; vi có đồ chúng 
thương buôn là bậc có đồ chúng; vị có đồ chúng nô lệ là bậc có đồ chúng; vị có 
đồ chúng chư thiên là bậc có đo chúng; vi có đo chúng Phạm thiên là bậc có đồ 
chúng; vi có hội chúng là bậc có đồ chúng, là vị thầy của đồ chúng.

Đã đi đến: Đã đi đến, đã đi đến gần, đã tiến đến gần, đã đạt đến thành 
Sañkassa.

Không Gạt Gam, bậc Có Đồ Chúng đã đi đến" là như thế.
Cho số đông đã được gắn bó ờ noi này.
Cho số đông: Là cho số đông các Sát-đế-lỵ9 các Bà-la-môn, các thương 

buôn, các nô le, các người tại gia, các bậc xuất gia, chư thiên và loài người.
Đã được gắn bó: Những người tùy tùng, những người hầu cận, những 

người học trò đã được gắn bó.
“Cho số đông đã được gắn bó ở nơi này” là như thế.
Với ý đinh [hỏi] câu hỏi9 con đã đi đến: Là nguôi có nhu cầu với câu hỏi, 

con đã đi đên; có ý muốn hỏi câu hỏi, con đã đi đên; có ý muốn nghe câu hỏi, 
con đã đi đến. "'Với ý định [hỏiỊ câu hỏi, con đã đi đến" là như vậy. Hoặc là, có 
sự đi đến, sự tiến đến, sự đen gan, sự ngồi gần của những người có nhu càu về 
câu hỏi, của những người có ý muốn hỏi câu hỏi, của những người có ý muốn 
nghe câu hỏi. "Với ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến" còn là như vậy. Hoặc 
là, Ngài có sự hiểu biết về câu hỏi, Ngài cũng có năng lực, Ngài có khả năng để 
thuyết giảng, đe giải thích điều được hỏi bởi con, Ngài hãy dời di gánh nặng này.

"Vói ý định [hỏi] câu hỏi, con đã đi đến^, còn là như vậy.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:
^Với ỷ đinh [hỏi] câu hỏi cho sổ đông đã được gắn bó ở nơi này, con đã đi 

đen gặp Ngài, đức Phật, bậc Không Nương Nhờ, đang Tự Tại, vi Không Gạt 
Gầm, bậc Có Đồ Chúng đa đi đến. ‘
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16.4. Đói với v/ Tỳ-khưu đang nhơm gớm [sanh, già, bệnh, chét, V.V..J đang 
thân cận cho ngoi trong vang, gốc cây, hoặc mộ đỉa, hoặc ở các hang 
động của những ngọn núi.
Đối với vị Tỳ-khưu đang nhòm gớm.
Đối với vi Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc đối với 

vị Tỳ-khiru là bạc Hữu học.
Đang nhòm gớm: Đang nhơm gớm với sanh, đang nhơm gớm với già,... 

với bệnh,... với chết,... với các nỗi sầu-bi-khổ-ưu-não; đang nhơm gớm với 
khổ ở địa ngục, với khổ ở loài thú, với khổ ở thân phận ngạ quỷ, với khổ của 
loài người, với khổ bắt nguôn từ việc nhập thai, với khô bát nguôn từ việc trụ 
thai, vơi khổ bắt nguồn từ việc ra khỏi thai, với khổ gắn liền sau khi sanh ra, 
với khổ do kẻ khác áp đặt sau khi sanh ra, với kho do sự ra sức của bản thân, 
với khổ do sự ra sức của kẻ khác, với khổ do fthọ] khổ, với khổ do pháp tạo tác, 
với khổ do sự biến đổi; với khổ do bệnh ở mát, với khổ do bệnh ở tai trong, với 
khổ do bệnh ở mũi, với khổ do bệnh ở lưỡi, với khổ do bệnh ở thân, với khổ do 
bệnh ở đầu, với khổ do bệnh ở lỗ tai, với khổ do bệnh ở miệng, với khổ do bệnh 
ở r負ng, với ho, với suyễn, với sổ mũi, với nhiệt, với cảm sốt, với đau bụng, với 
xây xẩm, với kiết lỵ, với đau bụng bão, với dịch tả, với phong cùi, với khối u, 
với bệnh chàm, với lao phổi, với động kinh, với mụt, với nhọt, với ghẻ ngứa, 
với sảy, với loét tay chân, với máu và mật, với bệnh tiểu đường, với bệnh trĩ, 
với ghẻ lở, với loét hậu môn, với bệnh phát khởi từ mật, với bệnh phát khởi từ 
đàm, với bệnh phát khởi từ gió, với bệnh tông hợp [do mật-đàm-gió], với bệnh 
sanh lên vì thay đổi thời tiêt, với bệnh sanh lên vì bôn oai nghi không đồng đều, 
với bệnh thuộc dạng cấp tính, với bệnh sanh lên vì quả của nghiệp, với lạnh, 
với nóng, với đói, với khát, với đại tiện, với tiểu tiện; với khổ bởi các xúc chạm 
với ruồi, muỗi, gió, nang và các loài bò sát; với kho do cái chết của mẹ, với kho 
do cái chết của cha, với kho do cái chết của anh [em] trai..・ do cái chết của chị 
[em] gái... do cái chết của con trai... do cái chết của con gái... do cái chết của 
thân ạuyên... do sự tôn hại vê của cải... do sự tôn hại vì bệnh tật... do sự tôn 
hại về giới... đang nhơm gớm với khổ do sự tổn hại về kiến thức, đang bị phiền 
phức, đang chán nản, đang chán ghét.

uĐối với vi Tỳ-khưu đang nhơm gớm,^ là như thế.
Đang thân cận chô ngôi trông văng.
Chỗ ngồi: Nói đến nơi nào vi ấy ngồi xuống, là cái giường, cái ghế, nệm, 

thảm đan, tâm da thú, thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chô ngôi ây là trông vắng. 
tách biệt, tách rời với việc thây các cảnh săc không thích hợp; là trông văng, 
tách biệt, tách rời với việc nghe các âm thanh không thích hợp; là trống vắng, 
tách biệt, tách rời với năm loại dục không thích hợp. Trong khi thân cận, trong 
khi gần gũi, trong khi phục vụ, trong khi phục dịch, trong khi kề cận, trong khi 
sử dụng chỗ ngồi tách biệt ấy.

"Dang thân cận chỗ ngồi trống váng" là như thế.
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Gốc cây, hoặc mộ địa: Gốc cây chỉ là gốc cây; mộ địa chỉ là mộ địa.
uGốc cây, hoặc mộ dja" là như thế.
Hoặc ờ các hang động của những ngọn núi: Ngọn núi chỉ là ngọn núi; 

hốc núi chỉ là hốc núi; hang núi chỉ là hang núi; những chỗ bên trong ngọn núi 
được gọi là các vùng bụng của ngọn núi.

“Hoặc ở các hang động của những ngọn nhi" là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:

， r

''Đôi với vi Tỳ-khưu đang nhơm gớm [sanh, giàf bệnh, chét, V.V..J đang 
thân cận chỗ ngoi trổng vang, gốc cây, hoặc mộ địa, hoặc ở các hang động của 
những ngọn núi."

16.5. ở những chỗ trủ ngụ cao thấp, cỏ bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà 
vi Tỳ-khưu không nên run rẩy bởi chúng ở chô nằm ngồi không tiếng động? 
ở những chỗ trú ngụ cao thấp.
ở những chỗ cao thấp: ở những chỗ cao thấp là ở những chỗ thấp kém 

hoặc cao sang, ở những cho tốt đẹp hoặc xấu xa.
Chỗ trú ngụ: Nói đến tru xá, nhà một mái, tòa lâu đài, tòa nhà dài, hang động.
"d những chỗ trú ngụ cao thấp" là như thế.
Có bao nhiêu sự khiếp đảm ờ noi ấy.
Kuvanto: Là đang la lớn, đang kêu la, đang thét lên, đang tạo ra âm thanh. 

Hoặc là, kĩvanío: Là có bao nhiêu, ước lượng bao nhiêu, xác định bao nhiêu, 
nhiều đến bao nhiêu các sự khiếp đảm ấy? Là các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó 
rừng, chó sói, trâu rừng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay 
những kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự.

"C6 bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi 备y" là như thế.
Mà vi Tỳ-khưu không nên run rẩy bởi chúng.
Bởi chúng: Bởi những sự khiêp đảm ây; sau khi nhìn thây hoặc sau khi 

nghe được các sự khiếp đảm thì không nên run rây, không nên chấn động, 
không nên rúng động, không nên run sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng 
sợ, không nên sợ hãi, không nên rơi vào sự kinh sợ; nên có tánh kh6ng nhút 
nhát, không kinh hãi, không sợ sệt, không trôn chạy, [vị Tỳ-khiru] nên sông có 
sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa.

“Mà vị Tỳ-khiru không nên run rẩy bởi chúng99 là như thế.
ở chỗ nằm ngồi không tiếng động: Là ở tru xứ có ít âm thanh, ít tiếng ồn, 

có bâu không gian văng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiên tịnh.
“d chỗ nằm ngồi không tiếng động,9 là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:
“ở những chỗ tru ngụ cao thấp, có bao nhiêu sự khiếp đảm ở nơi ấy mà 

vi Tỳ-khim không nên run rẩy bởi chủng ở chô nằm ngồi không tiếng động?"
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16.6. Đôi với vỉ đang đi đên khu vực chưa từng đi đênf

Có bao nhiêu hiếm họa ở thế gian
Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chúng
ở các chỗ nằm ngồi xa vắng?
Có bao nhiêu hiểm họa ờ thế gian.
Có bao nhiêu: Có bao nhiêu là ước lượng bao nhiêu, xác đinh bao nhiêu, 

nhiêu đên bao nhiêu các hiêm họa ây? Có hai loại hiêm họa: Hiêm họa hiên 
hiện và hiêm họa khuât lâp.

Các điều nào là hiểm họa hiển hiện? Các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, 
chó sói, trâu rưng, voi, rắn, bò cạp, rết, hoặc có thể là các kẻ cướp hay những 
kẻ tàn bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự; bệnh ở mắt, 
bệnh ở tai trong, bệnh ở mũi, bệnh ở lưỡi, bệnh ở thân, bệnh ở dầu, bệnh ở lỗ 
tai, bệnh ở miệng, bệnh ở răng, ho, suyên, sô mũi, nhiệt, cảm sót, đau bụng, 
xâỵ xẩm, kiết lỵ, đau bụng bão, dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao 
phổi, động kinh, mụt, nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu 
đường, bệnh trĩ, ghẻ lở5 loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ 
đàm... (nt)... lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc chạm với ruồi, 
muôi, gió, năng và các loài bò sát. Các điêu này được gọi là hiêm họa hiên hiện.

Các điều nào là hiểm họa khuất lấp? uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế 
hạnh vê ý, pháp che lâp "mong muôn vê dục9\ pháp che lâp "sân hận,\ pháp 
che lấp "dã dượi buồn ngiỉ", pháp che lấp "phóng dật và hối han", pháp che lấp 
“hoài nghi”，sự luyến ái, sân, si mê? giận dữ, thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh tỵ, 
bon xẻn, xảo trá, lừa gạt, bướng bỉnh, hung hăng, ngãi mạn, cao ngạo, đam mê, 
xao lãng, tất cả ô nhiễm, tất cả uế hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự bực bội, mọi sự 
nónẹ nảy, tát cả các pháp tạo tác bát thiện. Các điêu này được gọi là hiêm họa 
khuất lấp.

Các hiểm họa: Các hiểm họa với ý nghĩa gì? Các hiểm họa bởi vì "chúng 
áp chế", các hiểm họa bởi vì "chúng đưa đến sự suy giảm,,5 các hiểm họa bởi 
VI "nơi áy là chỗ trú.”

Các hiểm họa bởi vì "chúng áp ghế" nghĩa là thế nào? Các hiểm họa ấy 
khống chế, áp chế, ngự tri, đè bẹp, trấn áp, chà đạp cá nhân ấy. Các hiểm họa 
bởi VI "chung áp chế^ nghía là như vậy.

Các hiêm họa bởi vì "chúng đưa đên sự suy giảm" nghĩa là thê nào? Các 
hiểm họa ấy đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm đối với các thiện pháp. 
Đối với các thiện pháp nào? Đối với sự thực hành đúng đắn, đối với sự thực 
hành phù hợp, đối với sự thực hành không trái ngược, đối với sự thực hành 
không đối chọi, đối với sự thực hành đưa đến lợi ích, đối với sự thực hành đúng 
pháp và thuận pháp, đối với việc làm đầy đủ các giới, đối với việc phòng vệ 
các giác quan, đoi với việc biết chừng mực ve vật thực, đoi với sự luyện tập về 
tỉnh thức, đoi với niệm và sự nhận biết rõ, đoi với sự chuyên cần tu tập bốn sự 
thiêt lập niệm, đôi với sự chuyên cân tu tập bôn chánh cân,... bôn nên tảng của 



ĐẠI DIỄN GIẢI ❖ 389

thần thông,... năm quyền,năm lực,... bảy yếu tố đưa đến giác ng&... đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần; chúng đưa đến sự nguy hiểm, đến sự suy giảm 
đối với các thiện pháp này. Các hiểm họa bởi vì "chúng đưa đến sự suy giảm" 
nghĩa là như vậy.

Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú” nghĩa là thế nào? Các ác bất thiện 
pháp này sanh lên ở nơi ây thì có bản ngã [của người áy] là nơi nương tựa. 
Giống như các sinh vật "c6 hang là chỗ trú" thì ngụ ở hang, các sinh vật có 
"nước là chỗ trú,, thì ngụ ở nước, các sinh vật "c6 rừng là chỗ trú” thì ngụ ở 
rừng, các sinh vật "có cây cối là chỗ trú" thì ngụ ở cây cối; tương tự như vậy, 
các ác bát thiện pháp này sanh lên ở nơi ây thì có bản ngã [của người áy] là nơi 
nương tựa. Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
"Này các Tỳ-khưu, vị Tỳ-khưu có học trò, có thây dạy học, sông khô sở 

không thoải mái. Và này các Tỳ-khưu, the nào là vị Tỳ-khưu có học trò, có thầy 
dạy học, sống khổ sở không thoải mái?

Này các Tỳ-khưu, ở đây, đối với vi Tỳ-khưu, sau khi nhìn thấy cảnh sắc 
bằng mắt, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển [ở các đối tượng] và có 
Sự tư duy đưa đên sự ràng buộc sanh khởi đên vi ây, các ác bát thiện pháp ây 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vi ấy; vì thế được gọi là "c6 học trò.^, Chúng chi 
phối vị ấy, "các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy"; vì thế được gọi là "c6 thầy 
dạy học?9 Và thêm nữa, này các Tỳ-khưu, đoi với vi Tỳ-khựu, sau khi nghe âm 
thanh bằng tai,... (nt)... sau khi ngửi hương bang mũi,... (nt)... sau khi nếm 
vị bằng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm bằng thân,..・(nt)... sau khi nhận thức 
pháp bằng ý, các ác bất thiện pháp nào có sự di chuyển [ở các đối tượng] và có 
sự tư duy đưa đến sự ràng buộc sanh khởi đến vị ấy, các ác bất thiện pháp ấy 
trú ngụ, chiếm ngự bên trong vị ấy; vì thế được gọi là "c6 học trò.^, Chúng chi 
phối vị ấy, “các ác bất thiện pháp chi phối vị ấy"; vì thế được gọi là "có thầy 
dạy hQC." Này các Tỳ-khưu, quả là như vậy, vị Tỳ-khiru có học trò, có thầy dạy 
học, sống khổ sở không thoải mái. Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú" còn 
là như vậy.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
"Này các Tỳ-khưu, có ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù bên 

trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch bên 
trong. Ba pháp nào? Này các Tỳ-khưu, tham là vết nhơ bên trong, kẻ thù bên 
trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. Này 
các Ty-khưu, sân... (nt)..・ Này các Tỳ-khưu, si là vết nhơ bên trong, kẻ thù 
bên trong, đối thủ bên trong, kẻ giết chóc bên trong, kẻ đối nghịch bên trong. 
Thật vậy, này các Tỳ-khưu, ba pháp này là các vết nhơ bên trong, các kẻ thù 
bên trong, các đối thủ bên trong, các kẻ giết chóc bên trong, các kẻ đối nghịch 
bên trong.”
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1. “Tham là sự sanh ra điều không lợi ích, tham là sự rổi loạn của tâm. 
Người đời không thâu hiêu sự nguy hiêm ây đã được sanh ra từ bên trong.

2. Người bỉ khởi tham khônệ biêt được điêu lợi ích, người bi khởi tham 
không nhìn thấy ly lẽ. Tham khòng chế người nào, lúc ấy có sự mù quảng toi 
tăm hiện diện.

3. Sân là sự sanh ra điều không lợi ích, sân là sự rổi loạn của tam. Người 
đời không thau hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

4. Người bị nóng giận không biết được điều lợi ích, người bi nóng giận 
không nhìn thấy ly lẽ・ Sự nóng giận khổng chế người nào, lúc ấy có sự mù 
quáng tối tăm hiện diện.

5. Sỉ là sự sanh ra điều không lợi ích, Sĩ là sự rổi loạn của tâm. Người đời 
không thấu hiểu sự nguy hiểm ấy đã được sanh ra từ bên trong.

6. Người bi sỉ mê không biết được điều lợi ích, người bi si mê không nhìn 
thấy ly lẽ, Si khống chế người nào, lúc ấy có sự mù quảng tối tăm hiện diện."

Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Tâu Đại vương,(juả thật có ba pháp được sanh lên thuộc nội phần; chúng 

sanh lên đem đến sự bát lợi, sự khổ đau, sự sống không thoải mái cho con người. 
Ba pháp nào? Tham, tâu Đại vương, quả thật là pháp được sanh lên thuộc nội 
phần; nó sanh lên đem đến sự bất lợi? sự khổ dàu, sự sống không thoải mái cho 
con người. Sân, tâu Đại vương, quả thật... (nt)..・ Si, tâu Đại vương, quả thật là 
pháp được sanh lên thuộc nội phân; nó sanh lên đem đến sự bất lợi, sự khổ đau, 
sự sống không thoải mái cho con người. Tâu Đại vương, quả thật ba pháp này 
được sanh lên thuộc nội phần, chúng sanh lên đem đến sự bất lợi, sự kho đau, 
sự sống không thoải mái cho con nguôi."

7. (íThamf sân và si, hiện hữu ở bản thân, hãm hại người có tâm ỷ xẩu xa, 
tựa như việc kết trái hãm hại cây tre：

Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
8. (íLuỵên ải, sân hận và si mê có căn nguyên từ nơi [bản ngã] này.

Ghét, thương, sự rởn lông sanh lên từ nơi [bản ngã] này.
Sự suy tư của tâm có nguồn sanh khởi từ nơi [bản ngã] này,
Tựa như những bẻ trai buông lơi con quạ [bi cột chân bởi sợi chỉ dài]."

Các hiểm họa bởi vi “noi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.
ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)… ở thế gian của các xứ.
“C6 bao nhiêu hiểm họa ở thế gian" là như thế.
Đối vơi vi đang đi đến khu vực chưa từng đi đến.
Khu vực chưa tùng đi đến: Nói đến bất tử, Niết-bàn, là sự yên lặng của tất 

cả các pháp tạo tác, sự buông bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt trừ tham ái, sự 
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lìa khỏi luyến ái, sự diệt tận, Niết-bàn. Khu vực ấy trước đây chưa đi đến, khu 
vực ấy đã không được đi đến trước đây trong thời gian dài này.

r y 5

9. ^Giông như người mang cái bát dâu được chứa đây ngang tới miệng đi 
vòng quanh, người đang ước nguyệt khu vực trước đây chưa đi đến [Niết-bàn] 
nên hộ trì tâm của mình như vây."

Đối với vị đang tiến đến, đang đi đến, đang tiến về khu vực trước đây chưa 
đi đến.

"Đối với vị đang đi đến khu vực chưa từng đi đến" là như thế.
Mà vi Tỳ-khưu cần khắc phục chúng*
Chúng: Những hiêm họa mà vị [Tỳ-khưu] cân khác phục, cân ngự trị5 cân 

đè bẹp, cần trấn áp, cần chà đạp.
“Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chiing“ là như thế.
ở các chỗ nằm ngồi xa vắng: ở nơi cuối cùng, ở nơi xa vắng, ở vùng ranh 

giới, hoặc ở rìa của núi dá, hoặc ở mép rừng, hoặc ở cuối sông, hoặc ở bờ nước, 
nơi không được cày bừa, không được gieo hạt, ở trú xứ vượt qua khỏi mép rừng 
không người lai vãng.

"d các chỗ nằm ngồi xa v*ng" là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:

ỉ r r

^Đôi với vị đang đi đên khu vực chưa từng đi đên,
? r

CÓ bao nhiêu hiêm họa ở thê gian
Mà vị Tỳ-khưu cần khắc phục chúng
ơ các chô năm ngôi xa văng?"

r ./.c
16.7. Đôi với vi này, cách thức nói năng nên là như thê nào?

Đôi với vị này, hành xứ ở đây nên là như thê nào?
Đổi với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết,
Giới và phận sự [của vi này] nên là như thế nào?
Đổi với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào? Là hỏi về sự 

thanh tinh của khẩu rằng: "Nên có cách thức nói năng như thế nào, được tồn tại 
thế nào, có kiểu cách gì, có biểu hiện gi?" Sự thanh tịnh của khẩu là thế nào? ở 
dây, vi Tỳ-khưu sau khi dứt bỏ việc nói dối, là người tránh xa việc nói dối, có 
lời nói chân thật, liên quan đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không dối gạt thế 
gian; sau khi dứt bỏ lời nói đâm thọc, là người tránh xa lời nói đâm thọc; sau 
khi nghe ở chỗ này, không là người nói lại ở chỗ kia nhằm chia rẽ những người 
này, hoặc là sau khi nghe ở chỗ kia, không là người nói lại cho những người này 
nhằm chia rẽ những người kia; như vậy là người kết hợp những kẻ đã bị chia 
rẽ, là người khuyến khích những kẻ hòa hợp, là người thỏa thích việc hợp nhất, 
thích thú việc hợp nhất, hân hoan việc hợp nhất, là người nói lời tạo ra sự hợp

6 Bẩn sanh "Cái bát dầu" (Telapattcỳâtakarrỉ), số 96, TTPV, tập 32, trang 41, câu kệ 96. (ND) 
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nhất; sau khi dứt bỏ lời nói thô lỗ, là người tránh xa lời nói thô lỗ; lời nói nào là 
dịu ngọt, êm tai, đáng yêu, đi vào tim, tao nhã, làm đẹp lòng nhiều người, làm 
hợp ý nhiều người, là người nói lời có hình thức như thế. Sau khi dứt bỏ việc 
nói nhảm nhí, là người tránh xa việc nói nhảm nhí, là ngưòd nói đúng thời, nói 
về sự thật, nói về mục dích, nói về Pháp, nói về Luật, là người nói lời có giá trị, 
hợp thời, có lý lẽ, có chủ đê, liên quan đên mục đích. Là người được thành tựu 
bốn thiện hạnh về khẩu, [vị ấy] nói lời nói tránh xa bốn sự sai trái, là vi đã tránh 
khỏi ba mươi hai việc nói phù phiếm, đã xa lánh, đã tránh xa, đã đi ra ngoài, đã 
được rời ra5 đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, song với tâm đã được làm 
trở thành không còn giới hạn. Là người nói vê mười đê tài nói chuyện, như là 
nói về ít ham muốn, nói về sự tự biết đủ, nói về viễn ly, nói về không giao du, 
nói về sự ra sức tinh tấn, nói về giới, nói về đinh, nói về tuệ, nói về giải thoát, 
nói vê sự biêt và thây vê giải thoát, nói vê sự thiêt lập niệm, nói vê chánh cân, 
nói vê nên tảng của thân thông, nói vê quyên, nói vê lực, nói vê yêu tô đưa đên 
giác ngộ, nói về Đạo, nói về Quả, nói về Niết-bàn; là người đã kiềm chế ở lời 
nói, đã cố sức, đã kiềm giữ, đã bảo vệ, đã gìn giữ, đã hộ trì, đã thu thúc.

í6Đổi với vị này, cách thức nói năng nên là như thế nào?" là như thế.
Đối với vi này, hành xứ ờ đây nên là như thế nào? Là hỏi về hành xứ 

rằng: "Nên có hành xứ như thế nào, được tồn tại thế nào, có kiểu cách gì, có 
biểu hiện gi?" Có nơi là hành xứ, có nơi là không phải hành xứ.

Nơi không phải hành xứ là nơi nào? ở đây, một vị [Tỳ"khưu] nào đó có kỹ 
nữ là hành xứ, hoặc có góa phụ là hành xứ, hoặc có gái lỡ thời là hành xứ, hoặc 
có người vô căn là hành xứ, hoặc có Tỳ-khưu-ni là hành xứ, hoặc có quán rượu 
là hành xứ, sống gắn bó với các vị vua, với các quan đại thần của vua, với các 
ngoại đạo, với các đệ tử của ngoại đạo bang sự kết giao không thích hợp. Hoặc 
hơn nữa, những gia đình nào là không có đức tin, không tịnh tín, không như là 
giếng nước, là những kẻ sỉ vả, là những kẻ chê bai, là những kẻ không mong 
muốn điều tốt dẹp, không mong muốn điều lợi ích, không mong muốn sự thoải 
mái, không mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với các vi Tỳ-khưu, 
đôi với các vị Tỳ-khiru-ni, đôi với các cận sự nam, đôi với các cận sự nữ; vi ấy 
phục vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thế. Điều này được gọi 
là ùìông phải hành xứ.

Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị [Tỳ-khưu] đi 
không thu thúc: Vị ây vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi bộ, 
nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cô gái, nhìn các cậu trai, nhìn các 
cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem hướng 
chính hướng phụ. Điều này được gọi là không phải hành xứ.

Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, vị ấy có sự nắm giữ hình 
tướng, có sự nam giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vị ấy... (nt)... có ý 
quyên không được thu thúc trong khi sông, khiên các sự tham đắm, ưu phiền, 
các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập; vị ấy không thực hành sự thu thúc đối 
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với nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở ý 
quyền. Điều này được gọi là không phải hành xứ.

Hoặc hơn nữa, một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi thọ thực các 
bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc xem trình diễn 
có hình thức như vầy: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể chuyện, vỗ tay theo 
nhịp, đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi với banh sắt, trò 
tung hứng tre, lê bóc mộ, đâu voi, đâu ngựa, đâu trâu, đâu bò mộng, đâu bò đực, 
đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, đấu vật, tập trận, dàn 
quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vị ấy đeo đuổi việc xem 
trình diễn có hình thức như thế ấy. Điều này được gọi là không phải hành xứ. 
Năm loại dục cũng là không phải hành xứ.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
“Này các Tỳ-khưu, các ngươi chớ du hành ở nơi không phải hành xứ, ở lãnh 

vực của kẻ thù. Này các Tỳ-khưu5 đối với kẻ đang du hành ở nơi không phải 
hành xứ, ở lãnh vực của kẻ thù, Ma vương sẽ có được cơ hội, Ma vương sẽ có 
được đối tượng. Và này các Tỳ-khiru, đối với vị Tỳ-khưu, cái gì là không phải 
hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù? Tức là năm loại dục. Năm loại nào? Các sắc 
được nhận thức bởi mát là đáng mong, đáng muôn, đáng mên, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình; các thinh được nhận thức bởi tai... (nt)..・ các hương được 
nhận thức bởi mũi... (nt)... các vi được nhận thức bởi lưỡi... (nt)... các xúc 
được nhận thức bởi thân là đáng mong, đáng muốn, đáng mến, đáng yêu, liên 
hệ đến dục, gợi tình. Này các Tỳ-khưu5 đối với vi Tỳ-khưu, nơi này là không 
phải hành xứ, là lãnh vực của kẻ thù.,^ Điều này cũng được gọi là không phải 
hành xứ.

Hành xứ là nơi nào? ở đây, một vị [Tỳ-khưu] nào đó không có kỹ nữ là 
hành xứ, không có góa phụ là hành xứ, không có gái lỡ thời là hành xứ, không 
có người vô căn là hành xứ, không có Tỳ-khưu-ni là hành xứ, không có quán 
rượu là hành xứ, sống không gắn bó với các vi vua, với các quan đại thần của 
vua, với các ngoại đạo, với các đệ tử của ngoại đạo bang sự kết giao không 
thích hợp. Hoặc hơn nữa, những gia đình nào là có đức tin, tịnh tín, như là giếng 
nước, có sự chói sáng bởi y ca-sa, có sự qua lại của các vi ẩn sĩ, là những người 
mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, mong muốn sự thoải mái, 
mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với các vị Tỳ-khưu, đối với 
các vi Tỳ-khưu-ni, đối với các cận sự nam, đối với các cận sự nữ, vị ấy phục 
vụ, thân cận, gần gũi các gia đình có hình thức như thế. Điều này được gọi là 
hành xứ.

Hoặc là, khi đã vào đến xóm nhà, lúc đi theo con đường, vị Tỳ-khun thu 
thúc khi đi: Vị ấy không nhìn voi, không nhìn ngựa, không nhìn xe, không nhìn 
người đi bộ9... (nt)... không nhìn xem hướng chính hướng phụ lúc đi. Điều này 
được gọi là hành xứ. Hoặc là, sau khi nhìn thấy cảnh sắc băng mắt, vị Tỳ-khưu 
không có sự nắm giữ hình tướng,.・、(nt)... tiến hành sự thu thúc ở ý quyền.
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Điều này được gọi là hành xứ. Hoặc hơn nữa, một số Tôn giả Sa-môn và Bà- 
la-môn5 sau khi thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, rồi sống không đeo 
đuổi việc xem trình diễn có hình thức như vầy; tức là múa, hát, dờn,...(nt)... 
xem sự điều quân, hoặc là như thế. Vị ấy tránh xa việc xem trình diễn có hình 
thức như thế ẩy. Điều này được gọi là hành xứ. Bốn sự thiết lập niệm cũng là 
hành xứ.

Bởi vì điều này đã được đức Thế Tôn nói đến:
"Này các Tỳ-khưu, các ngươi hãy du hành ở hành xứ, ở lãnh vực thuộc về 

người cha của mình. Này các Tỳ-khưu, đối với người đang du hành ở hành xứ, 
ở lãnh vực thuộc về người cha của mình, Ma vương sẽ không có được cơ hội, 
Ma vương sẽ không có được đối tượng. Và này các Tỳ-khưu5 đối với vị Tỳ- 
khưu, cái gì là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình? Tức là bốn sự 
thiết lập niệm. Bốn là gì? Này các Tỳ-khưu, ở đây vị Tỳ-khiru sống có sự quan 
sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, sống có sự quan sát 
pháp trên các pháp, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại 
trừ tham đắm và ưu phiền ở thế gian. Này các Tỳ-khxru, đối với vị Tỳ-khưu, nơi 
này là hành xứ, là lãnh vực thuộc về người cha của mình. Điều này cũng được 
gọi là hành xứ. Nên là vị thành tựu hành xứ tương tự như thế này.,,

uĐối với vị này, hành xứ ở đây nên là như thế nào?" là như thế.
Giới và phận sự nên là như thế nào? Nên là vị có giới và phận sự như thế 

nào? Là hỏi về sự thanh tinh của giới và phận sự được tồn tại thế nào, có kiểu 
cách gì, có biểu hiện gì? Sự thanh tịnh của giới và phận sự là việc gì? Có việc 
là giới và còn là phận sự, có việc là phận sự mà không phải là gi&i. Việc nào là 
giới và còn là phận sự? ơ dây, vi Tỳ-khưu là người có giới, sông thu thúc với 
sự thu thúc trong Giới bổn (Pâtỉmokkhă), thành tựu về hạnh kiểm và hành xứ, 
thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành trong các điều học. 
Việc nào, trong trường hợp ấy5 là sự tự chế ngự, sự thu thúc, sự không vi phạm, 
việc này là giới. Cái nào là sự thọ trì, cái ấy là phận sự. Giới với ý nghĩa thu 
thúc, phận sự với ý nghĩa thọ trì. Việc này được gọi là giới và còn là phận sự. 
Việc nào là phận sự mà không phải là giới? Tám pháp từ khước: Pháp của vị 
ngụ ở rừng, pháp của vi chuyên đi khát thực, pháp của vi chỉ mặc y may băng 
vải bi quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị đi khát thực tuần tự 
theo từng nhà, pháp của vi không ăn vật thực dâng sau, pháp của vị chuyên ve 
oai nghi ngồi (không nằm), pháp của vị ngụ ở chỗ đã được chỉ định; việc này 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Việc thọ trì sự tinh tấn được gọi là 
phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: "H角y sẵn lòng 
để cho còn lại chỉ da, gân, xương, hãy để cho thịt và máu ở thân xác khô cạn. 
Việc nào có thể đạt được với sức mạnh của người nam, với sức lực của người 
nam, với tinh tấn của người nam, với nỗ lực của người nam, khi còn chưa đạt 
được việc ấy thì sẽ không có ngừng lại sự tinh tấn.^, Việc thọ trì sự tinh tấn có 
hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới.
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Vị ra sức và xác định tâm răng: "Khi mũi tên tham ái chưa được nhô lên, 
ta sẽ không ăn, ta sẽ không uống, ta không đi ra khỏi trú xá, ta cũng sẽ không 
nằm xuống một bên hông,5; việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy cũng 
được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vi ra sức và xác định tâm rằng: “Ta 
sẽ không lìa khỏi tư thế kiết-già này cho đến khi nào tâm của ta còn chưa giải 
thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ”； việc thọ trì sự tinh tấn có hình 
thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. Vị ra sức và xác đinh 
tâm rằng: "Ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ta sẽ không bước khỏi đường 
kinh hành, ta sẽ không rời khỏi trú xá, ta sẽ không rời khỏi nhà một mái, ta sẽ 
không rời khỏi tòa lâu đài, ta sẽ không rời khỏi tòa nhà dài, ta sẽ không rời khỏi 
hang động, ta sẽ không rời khỏi thạch thất, ta sẽ không rời khỏi cốc liêu, ta sẽ 
không rời khỏi nhà mái nhọn, ta sẽ không rời khỏi chòi canh, ta sẽ không rời 
khỏi ngôi nhà tròn, ta sẽ không rời khỏi căn lều, ta sẽ không rời khỏi hội trường, 
ta sẽ không rời khỏi mái che, ta sẽ không rời khỏi gốc cây này cho đến khi nào 
tâm của ta còn chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc không còn chấp thủ^,; việc thọ 
trì sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là giới. 
Vi ra sức và xác định tâm rằng: "Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng đắc, 
ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi sáng này"; việc 
thọ trì sự tinh tấn có hình thức như vậy được gọi là phận sự mà không phải là 
giới. Vị ra sức và xác định tâm rằng: "Ta sẽ đem lại, ta sẽ hoàn tất, ta sẽ chứng 
đắc, ta sẽ chạm đến, ta sẽ chứng ngộ Thánh pháp ngay trong buổi trưa... trong 
buổi chiều... trước bữa ăn... sau bữa ăn... vào canh đầu..・ vào canh giữa... vào 
canh cuối... vào hậu bán nguyệt... vào tiền bán nguyệt... vào mùa mưa... vào 
mùa lạnh... vào mùa nóng... ở chặng đau của tuổi thọ... ở chặng giữa của tuổi 
thọ... ở chặng cuối của tuổi thọ này”； việc thọ trì sự tinh tấn có hình thức như 
vậy cũng được gọi là phận sự mà không phải là giới.

Điều này là sự thanh tịnh của giới và phận sự. Nên là vị thành tựu sự thanh 
tịnh của giới và phận sự như the này.

“Giói và phận sự nên là như thế nào?,^ là như thế.
X,..、 ,7, L

Đoi với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyêt.
Đối với vi có bản tánh cương quyết: Đối với vị có sự ra sức tinh tấn, có sự 

dõng mãnh, có sự nỗ lực vững chãi, không buông bỏ mong muốn, không buông 
bỏ bổn phận trong các thiện pháp. Hoặc là, đối với vị tự mình đã dấn thân, vì 
mục đích của việc ấy mà vị [Tỳ-khưu] đã dấn thân [nhằm thấu triệt] về mục 
đích của bản thân [A-la-hán quả], về cách thức [Thánh đạo], về tướng trạng, 
về nguyên nhân, về tính chất hợp lý hay không hợp lý; đối với vi tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt]: “Tất cả các hành là vô thương^,; đối với vị tự mình 
đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: 'Tất cả các hành là kh6"; đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Tất cả các pháp là vô ng我"；đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt]: “V6 minh duyên cho các hành“；・.. (nt)... đối với 
vi tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: “Sanh duyên cho lão, tử"; đối với vị 
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tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: “Do sự diệt tận của vô minh [đưa đến] 
sự diệt tận của các hành”;..・(nt)... đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu 
triệt]: "Do sụ* diệt tận của sanh [đưa đến] sự diệt tận của lão, tử^; đối với vi tự 
mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Dây là kh6"；...(nt)..；đối với vị tự mình 
đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Đây là sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ,9; 
đối với vị tự mình đã dấn than [nhằm thấu triệt]: "Đây là các lậu hoặc"；... 
(nt)... đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Đây là sự thực hành 
đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc^; đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu 
triệt]: "Các pháp này cần được biết..(nt)... đối với vị tự mình đã dấn thân 
[nhằm thấu triệt]: “Các pháp này cần được chứng DgO"; đối với vị tự mình đã 
dấn thân [nhằm thấu triệt] nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, 
sự thoát ra đối với sáu xúc xứ; đối với vị tự mình đã dấn thân [nhằm thấu ứiệt] 
nhân sanh khởi, sự tiêu hoại, sự hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra đối với năm thủ 
uẩn;... (nt)..・ đối với bốn yếu tố chính [đất, nước, lửa, gió]; đối với vị tự mình 
đã dấn thân [nhằm thấu triệt]: "Điều gì có bản tánh được sanh lên? toàn bộ điều 
ấy đều có ban tánh hoại diẹt.

Đối vói vi Tỳ-khưu: Đối với vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành, hoặc đối với 
vị Tỳ-khưu là bậc Hữu học.

"Đối với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết” là như thế.
Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:
^Đối với vỉ này, cách thức nói năng nên là như thế nào? Đối với vỉ này, 

hành xứ ở đây nên là như the nào? Đoi với vị Tỳ-khưu có bản tánh cương quyết, 
giới và phận sự [của vỉ này] nên là như the nào?"

16.8・ Vỉ ấy sau khỉ thọ trì việc học tập gì,
Mới có sự chuyên nhất [của tâm], chỉn chan, có niệm,
Có the loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân,
Vỉ như người thợ kim hoàn có thế loại bỏ cảu ban của bạc?
Vi ấy sau khi thọ trì việc học tập gì: Vị ấy sau khi nhận lấy, sau khi thọ 

trì, sau khi nhận lấy cho mình, sau khi thọ trì cho mình, sau khi nắm lấy, sau 
khi bám víu, sau khi chấp chặt việc học tập gì. "Vị ấy sau khi thọ trì việc học 
tập gi" là như thế.

Mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín chắn, có niệm.
Có sự chuyên nhất: Có tâm được nhất điểm, có tâm không bị tản mạn, có 

tâm ý không bi phân tán, có sự vắng lặng, có định quyền, có định (nt)... 
có chánh đinh.

Chín chắn: Chín chắn là sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 
rẽ, có sự thông minh.

Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 
ở việc quan sát thân trên thân,... (nt)... trên các thọ,... (nt)... trên tâm, có niệm 
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trong khi tu tập sự thiết lập niệm trên việc quan sát pháp ở các pháp; vi ấy được 
gọi la có niệm. "Có niệm,^ là như thế.

Vi ấy sau khi thọ trì việc học tập gì: Là hỏi đến việc học tập về thắng giới.
Có sự chuyên nhất: Là hỏi đến việc học tập về thắng tâm.
Chín chắn: Là hỏi đến việc học tập về thắng tuệ.
Có niệm: Là hỏi về sự thanh tịnh.• • •

ấy sau khi thọ trì việc học tập gì, mới có sự chuyên nhất [của tâm], chín 
chắn, có 談em" là như thế.

Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân, ví như người thợ kim 
hoàn có thể loại bỏ cáu bẩn của bạc: Người thợ kim hoàn nói đến người thợ 
vang; bạc noi đến vàng. Giống như người thợ vàng loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu 
bẩn thô thiển của vàng; loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn hạng trung của vàng; 
loại ra, loại trừ, loại bỏ cáu bẩn vi tế cùa vàng; tương tự như vậy, vị Tỳ-khiru 
loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn hiện 
hữu các ô nhiễm thô thiển của bản thân; ... các ô nhiễm trung bình của bản 
thân; loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm châm dứt, làm cho không còn 
hiện hữu các ô nhiễm vi tế của bản thân.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua di, làm chấm dứt, 
làm cho không còn hiện hữu bụi bặm luyến ái, bụi bặm sân hận, bụi bặm si mê, 
bụi bặm ngã mạn, bụi bặm tà kiến, bụi bặm do ô nhiễm, bụi bặm do uế hạnh, sự 
tạo ra tăm tối, sự làm cho mù mắt, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận tuệ, đem đến sự 
buồn phiền, không vận hành đến Niết-bàn.

Hoặc là, vi ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua đi, làm chấm dứt, làm cho 
không còn hiện hữu tà kiến nhờ vào chánh kiến... tà tư duy nhờ vào chánh tư 
duy... tà ngữ nhờ vào chánh ngữ... tà nghiệp nhờ vào chánh nghiệp... tà mạng 
nhờ vào chánh mạng... tà tinh tấn nhờ vào chánh tinh tấn... tà niệm nhờ vào 
chánh niệm... tà định nhờ vào chánh định... tà trí nhờ vào chánh trí... loại ra, 
loại trừ, loại bỏ, dứt bỏ, xua di, làm cham dứt, làm cho không còn hiện hữu tà 
giải thoát nhờ vào chánh giải thoát.

Hoặc là, vi ấy loại ra, loại trừ, loại bỏ? dứt bỏ5 xua đi, làm chấm dứt, làm 
cho không còn hiện hữu tát cả ô nhiêm, tát cả uê hạnh, mọi sự lo lăng, mọi sự 
bực bội, mọi sự nóng nảy, tất cả các pháp tạo tác bất thiện nhờ vào đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần.

"Có thể loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân, ví như người thợ kim hoàn 
có thể loại bỏ cáu bẩn của b" là như thế.

Vì thế, Trưởng lão Sāriputta đã nói rằng:
r

''Vị ây sau khỉ thọ trì việc học tập gì,
: r

Mới có sự chuyên nhát [của tâm], chỉn chăn, có niệm,
Có thế loại bỏ bụi bặm [ô nhiễm] của bản thân,
Ví như người thợ kim hoàn có thê loại bỏ cáu bân của bạc?"
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16.9. [Đức Phật nói: (iNay Sāriputta]
Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết,
Tức là sự thoải mải [an trú] dành cho vị nhơm gớm [sanh, già,
Cho vỉ thật sự đang thăn cận chỗ ngồi nằm trống vắng,
Có sự mong muốn quả vỉ giác ngộ thuận theo giảo pháp,"
Tức là sự thoải mái [an trú] dành cho vi nhòm gớm.
Dành cho vi nhòm gớm: Dành cho vị đang nhơm gớm với sanh,... với 

già,... với bệnh,... với chết,... với các sự sầu-bi-khổ-iru-não; dành cho vi đang 
nhơm gớm với khổ do sự tổn hại ve kiến thức, dành cho vị đang bị phiền phức, 
dành cho vi đang chán nản. "Dành cho vi nhơm gớm” là như thế.

Tức là sự thoải mái: Điều gì là sự thoải mái, là sự an trú thoải mái, Ta 
sẽ thuyết về điều ấy. Sự an trú thoải mái là điều nào? Sự thực hành đúng đắn, 
sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực hành đưa đến 
lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, việc làm đầy đủ các giới, việc 
phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về vật thực, sự luyện tập về tỉnh 
thức, niệm và sự nhận biết rõ, bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền 
tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đên ệiác ngộ, đạo lộ 
Thánh thiện tám chi phần, Niết-bàn và sự thực hành đưa đên Niêt-bàn; điều này 
là sự an trú thoải mái.

"Tức là sự thoải mái [an tru] dành cho vị nhơm gớm,, là như thế.
Sāriputta: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Trưởng lão ấy bằng tên.
Đức Thế Tôn: Là từ ximg hô với sự tôn kính. Thêm nữa, “vj có luyến ái đã 

được phá v。" là đức Thế Tôn; "vj có sân hận đã được phá v&" là đức Thế Tôn;
có si mê đã được phá vỡy là đức Thế Tôn; “vj có ngã mạn đã được phá v&” 

là đức Thế Tôn; “vj có tà kiến đã được phá v诺'là đức Thế Tôn; có cây gai 
đã được phá v&" là đức Thế Tôn; uvị có ô nhiễm đã được phá v&" là đức Thế 
Tôn; đã phân phát, đã phân chia, đã phân^hối Pháp bảo" là đức Thế Tôn; 
"vị thực hiện sự chấm dứt các hữu" là đức The Tôn; “vj có thân đã được tu tập, 
có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập” là đức Thế 
Tôn; đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ tru ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tjnh” là đức Thế Tôn; có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bệnh95 là 
đức Thế Tôn; "vj có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị củaj)háp, 
về vị của giải thoát, về thắng giớị, về thắng tâm, về thắng tuệ,9 là đức The Tôn; 
uvị có dự phần hoặc sở hữu ve bốn thiền, về bốn vô lượng [tâm], về bốn sự thể 
nhập vo s直c" là đức Thế Ton; có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tám thắng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an trú theo tuần 中"là đức Thế 
Tôn; "vj có dự phần hoặc sở hữu về mười sự tu tập về tưởng, về mười sự thể 
nhập các đề mục kasina. về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập 
các đề mục tử thi” là đức Thế Tôn; "vj có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiet 
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lập niệm, bôn chánh cân, bôn nên tảng của thân thông, năm quyên, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi phần” là đức Thế Tôn; 
"vj có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bôn pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phật59 là đức Thế Tôn. Tên 
gọi "Thế T6rT này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chị [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra? không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra, sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy đinh thuộc ve chư Phật The Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "đức Thế T6n."

"Bức Thế Tôn đã nói rằng: Này Sāriputta^^ là như thế.
Cho vi thật sự đang thân cận cho ngôi năm trông văng: Chô ngôi nói 

đến nơi nào vị ấy ngôi xuống, là cái ệiường, cái ghê, nệm, thảm đan, tâm da thú, 
thảm cỏ, thảm lá, thảm rơm. Chỗ năm nói đên chô ngụ: Trú xá, nhà một mái, 
tòa lâu đài, tòa nhà dài, hang động. Chô năm ngôi ây là trông văng, tách biệt, 
tách rời với việc thấy các cảnh sắc không thích hợp, với việc nghe các âm thanh 
không thích họp,... (nt)..・ là trống vắng, tách biệt, tách rời với năm loại dục 
không thích hợp; đối với vị dang phục vụ, đang phục dịch, đang kề cận, đang 
sử dụng chỗ ngoi nằm tách biệt ấy.

"Cho vị thật sự đang thân cận chô ngôi năm trông văng,, là như thê. 
[Cho vi] có sự mong muốn quả vi giác ngộ thuận theo giáo pháp.
Quả vi giác ngộ: Nói đến trí [ở bốn đạo], tuệ, tuệ ạuyền, tuệ lực,... (nt)... 

trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến ở bốn đạo. Dành cho 
vị đang giác ngộ [Sơ dạo], đang giác ngO [Nhi đạo], đang giác ngộ [Tam đạo], 
đang giác ngộ [Tứ đạo], đang chứng đăc, đang chạm đến, đang chứng ngộ quả 
vị giác ngộ ấy. "[Cho vị] có sự mong muốn quả vị giác ngộ,5 là như thế.

Thuận theo giáo pháp: Những thuận pháp đưa đến giác ngộ là những pháp 
nào? Sự thực hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái 
ngược, sự thực hành đưa đến lợi ích, sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, 
việc làm đầy đủ các giới, việc phòng vệ các giác quan, việc biết chừng mực về 
vật thực, sự luyện tập về tỉnh thức, niệm và sự nhận biết rõ; các pháp này là 
những thuận pháp đưa đến giác ngộ. Hoặc là, sự thấy rõ các phần trước đó đối 
với bôn đạo; các pháp này gọi là những thuận pháp đưa đên giác ngộ.

“C6 sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp" là như thế.
Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết.
Điều ấy: Là thuận pháp đưa đến giác ngộ.
Ta sẽ tuyên thuyết: Ta sẽ tuyên thuyết, Ta sẽ nêu ra, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ 

thông báo, Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ.
Theo như Ta nhận biết: Theo như Ta nhận biết là theo như Ta đang nhận 

biết, đang hiểu biết, đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt, không do 
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nghe lời đồn đãi, không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không 
do sự thành tựu của việc thu thập kiên thức, không do nhân suy nghĩ, không do 
nhân suy luận, không do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp 
nhận về quan điểm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi pháp đã được chính bản thân 
biết rõ, đã được tự thân quán xét.

“Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi về điều ấy theo như Ta nhận biết” là như thế.
Vì the, đức The Ton đã noi răng:
[Đức Phật nói: ''Này Sāriputta]• / r r
Ta sẽ tuyên thuyết cho ngươi vê điêu áy theo như Ta nhận biêt,
Tức là sự thoải mải [an trú] dành cho vỉ nhơm gớm [sanh, già,
Cho vi thật sự đang thân cận cho ngoi nam trong vang,
Có sự mong muốn quả vị giác ngộ thuận theo giáo pháp.

16.10. Vị Tỳ-khưu, sảng trí, có niệm, sông trong khuôn khô, không nên sợ hãi 
đoi với năm điều sợ hãi: Đoi với các loài nhặng và loài mòng, đoi với 
các loài bò trườn, đoi với các sự va chạm với con người, đoi với các loài 
bon chân.
Vi sáng trí không nên sợ hãi đôi với năm điêu sợ hãi.
Vi sáng trí: Vị sáng trí, sáng suốt, có tuệ, có sự giác ngộ, có trí, có sự rành 

rẽ, có sự thông minh, anh hùng thì không nên sợ hãi, không nên run sợ, không 
nên kinh sợ, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên rơi vào sự 
kinh sợ đối với năm điều sợ hãi; nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, 
không sợ sệt, không trốn chạy, nên sống có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt 
bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa.

sáng trí không nên sợ hãi đối với năm điều sợ h負i” là như thế.
Vi Tỳ-khưu có niệm, sống trong khuôn khổ.
Vi Tỳ-khưu: Là vi Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 

Hữu học.
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm 

ở việc quan sát thân trên thân,...(nt)... trên các thọ?... (nt)... trên tâm, có niệm 
trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở việc quan sát pháp trên các pháp; vị ấy được 
gọi là có niệm.

Sống trong khuôn khổ: Có bốn khuôn khổ: Khuôn khổ của sự thu thúc về 
giới, khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan, khuôn khổ của việc biết chừng 
mực về vật thực, khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức.

Khuôn khổ của sự thu thúc về giới là điều gì? ở đây, vị Tỳ-khưu là vi có 
giới, sông thu thúc với sự thu thúc của Giới bôn (JPātimokkhā), thành tựu vê 
hạnh kiểm và hành xứ, thấy sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì và thực hành 
trong các điều học. Trong khi quán xét trạng thái ghê tởm ở nội tâm, vị ấy sống
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trong khuôn khô của sự thu thúc vê giới ở nội tâm, không phá vỡ ranh giới; điêu 
này là khuôn khổ của sự thu thúc về giới.

Khuôn khổ của sự thu thúc các giác quan là điều gì? ở đây, vi Tỳ-khưu?
. 、 M 、■ r y ， . r , r • ,

sau khi nhìn thây cảnh sác băng mát, vị ây không có sự năm giữ hình tướng, 
không có sự năm giữ chi tiêt. Do nguyên nhân nào mà vị ây... (nt)... tiên hành 
sự thu thúc ở nhãn quyền. Sau khi nghe âm thanh bằng tai,... (nt)... Sau khi 
ngửi hương băng mũi,... (nt)... Sau khi nêm vi băng lưỡi,・・・(nt)... Sau khi xúc 
chạm bằng thân,...(nt)..・ Sau khi nhận thức pháp bằng ý, vị ấy không có sự 
năm giữ hình tướng, không có sự năm giữ chi tiêt. Do nguyên nhân nào mà vị 
ấy, trong khi sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, 
mi phiền, các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập; vị ấy thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ây, hộ trì nhãn quyên, tiên hành sự thu thúc ở ý quyên. Trong 
khi quán xét bài giảng vê "Bi cháy rực", vị ây sông trong khuôn khô của sự thu 
thúc các giác quan thuộc nội phần, không phá vỡ ranh giới; điều này là khuôn 
khổ của sự thu thúc các giác quan.

Khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực là điều gì? ở đây, vị Tỳ- 
khưu suy xét đúng đắn rồi mới thọ dụng vật thực: "Không vì vui đùa, không vì 
đam mê, không vì việc trang sức, không vì việc diêm tô, mà chỉ đê duy trì thân 
này, để nuôi sống, để ngăn sự hư hoại, để nâng đỡ Phạm hạnh, như thế ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không làm sanh khởi cảm thọ mới. Ta sẽ có được sự tồn tại, 
sự không lầm lỗi và sự sống được thoải mái.^, Trong khi quán xét ví dụ về việc 
nhỏ dầu ở trục xe, việc bôi thuốc ở vết thương và thịt của đứa con trai; vị ấy 
sống trong khuôn khổ của việc biết chừng mực về vật thực, không phá vỡ ranh 
giới; điêu này là khuôn khô của việc biêt chừng mực vê vật thực.

Khuôn khổ của sự luyện tập về tỉnh thức là điều gì? ở đây, vị Tỳ-khưu 
vào ban ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, 

、 5 y
băng việc ngôi; vào ban đêm trong canh đâu làm trong sạch tâm khỏi các pháp 
ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi; vào ban đêm trong canh giữa áp 
dụng thế nằm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, 
có niệm, có sự nhận biêt rõ? chú tâm đên ý tưởng của việc thức dậy; vào ban 
đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn 
trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. Trong khi quán xét việc an tru một 
đêm làm người hiên, vị ây sông trong khuôn khô của sự luyện tập vê tỉnh thức, 
không phá vỡ ranh giới; điêu này là khuôn khô của sự luyện tập vê tỉnh thức.

"Vị Tỳ-khiru có niệm, sống trong khuôn kh6“ là như thế.
Đối vói các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn.
Loài nhặng: Nói đến các con ruồi nâu.
Loài mòng: Nói đến tất cả các loài ruồi. Vì lý do gì mà loài mòng là nói đến

7 Xem Tạng Luật, Đại phẩm l, TTPV, tập 4, trang 73. (ND) 
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tát cả các loài ruồi? Chúng bay lên đáp xuông roi căn; vì lý do ây9 loài mòng là 
nói đến tất cả các loài ruồi.

Các loài bò trườn: Nói đến loài rắn.
"Đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò trườn" là như thế.
Đối với các sự va chạm với con ngirời, đối với các loài bổn chân: Các 

sự va chạm với con người nói đen có the là các kẻ cướp, hoặc là những kẻ tàn 
bạo có hành động gây sự hoặc chưa có hành động gây sự. Chúng có thể hỏi vị 
Tỳ-khiru câu hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có 
thê gây khó chịu, có thê gây bực minh, có thê gây tôn hại, có thê hãm hại, có 
thể quấy rối, có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên 
sự phá hại. Bất cứ sự phá hại nào từ con người là sự va chạm với con người.

Đối với các loài bốn chân: Là các con sư tử, hổ, báo, gấu, chó rừng, chó 
sói, trâu rừng, voi. Chúng có the chà đạp vị Tỳ-khiru, có the nhai nghiến, có the 
gây tổn hại, có thể hãm hại, có thể quấy rối, có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, co 
thê phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. Sự phá hại từ loài bốn chân là bất 
cứ sự sợ hãi nào do loài bon chân [tạo ra].

uĐối với các sự va chạm với con người, đối với các loài bốn chan" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“朽 Tỳ-khưư, sáng trí, có niệm, sống trong khuôn khổ, không nên sợ hãi đối 

với năm điều sợ hãi: Đối với các loài nhặng và loài mòng, đối với các loài bò 
trườn, đoi với các sự va chạm với con người, đoi với các loài bon chân.''

16.11. Cũng không nên kinh sợ đổi với những kẻ theo các giáo phái khác, 
ngay cả sau khỉ nhìn thấy nhiêu điêu khỉêp đảm của họ. Và vi tầm cầu 
điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa.
Cũng không nên kinh sợ đối vói những kẻ theo các giáo phái khác, 

ngay cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đăm của họ: Những kẻ theo các 
giáo phái khác nói đến những người nào không tịnh tín với đức Phật, Giáo pháp 
và Tăng chúng, trừ ra bảy hạng người đồng đạo. Họ có thể hỏi vị Tỳ-khưu câu 
hỏi, hoặc có thể lên án học thuyết, có thể sỉ vả, có thể chê bai, có thể gây khó 
chịu, eo thê gây bực mình, có thê gây tôn hại, có thê hãm hại, có thê quây roi, 
có thể ức hiếp, có thể hủy hoại, có thể phá hại, hoặc có thể gây nên sự phá hại. 
Sau khi nhìn thấy, hoặc sau khi nghe nhiều điều khiếp đảm của họ thì không nên 
run rẩy, không nên chấn động, không nên rúng động, không nên run sợ, không 
nên kinh SỌT, không nên khiếp sợ, không nên hoảng sợ, không nên sợ hãi, không 
nên rơi vào sự kinh SỌT, nên có tánh không nhút nhát, không kinh hãi, không sợ 
sệt? không trốn chạy; [vị Tỳ-khưu] nên sống có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được 
dứt bỏ, có sự rởn lông đã được xa lìa.

"Cũng không nên kinh sợ đối với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay 
cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của h。" là như thế.
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Và vi tầm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác 
nữa: Và còn có những việc khác nữa cần phải được kiềm chế, cần phải được 
ngự trị, cần phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được chà đạp.

Những hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
khuất lấp.... (nt)..・ Các hiểm họa bởi vì "noi ấy là chỗ trú" còn là như vậy.

Vi tầm cầu điều tốt đẹp: Có những hiểm họa cần phải được kiềm chế, cần 
phải được ngự tri, cần phải được đè bẹp, cần phải được trấn áp, cần phải được 
chà đạp bởi vi đang tầm cầu, bởi vị đang tìm tòi, bởi vi đang tìm kiếm sự thực 
hành đúng đắn, sự thực hành phù hợp, sự thực hành không trái ngược, sự thực 
hành đưa đến lợi ích,..・(nt)... đạo lộ Thánh thiện tám chi phần, Niết-bàn và sự 
thực hành đưa đến Niết-bàn.

"Và vị tầm cầu điều tốt đẹp còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa,, 
là như thế.

-T T\ J1 Á 号」 rp-l Ấ rp/\ r • wVì the, đức The Tôn đã noi răng:
“Cang không nên kinh sợ đổi với những kẻ theo các giáo phái khác, ngay 

cả sau khi nhìn thấy nhiều điều khiếp đảm của họ, Và vị tầm cầu điều tốt đẹp 
còn phải khắc phục những hiểm họa khác nữa."

16.12. Bỉ tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói,
Nên chiu đựng sự lạnh, rồi sự nóng.
Bi tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vi ấy, bậc không trủ xứ,
Nên the hiện sự no lực tỉnh tan một cách vững chãi.
Bi tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói: Sự xúc chạm của 

bệnh tật nói đến sự xúc chạm của cơn bệnh. Có thể là bị xúc chạm, bị chế ngự, 
bi xâm nhập. bi sở hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh; có thể là bi xúc chạm. bi 
chế ngự, bị xâm nhập, bi sở hữu bởi cơn bệnh ở mắt; có thể là bi xúc chạm, bị 
chế ngự, bị xâm nhập, bị sở hữu bởi cơn bệnh ở tai;... bởi cơn bệnh ở mũi;..・ 
bởi cơn bệnh ở lưỡi;... bởi cơn bệnh ở thân;..・ bởi các sự xúc chạm của ruồi, 
muỗi, gió, nắng và các loài bò sát.

Cơn đói: Nói đên sự thiêu ăn. Có thê là bị xúc chạm, bị chê ngự, bị xâm 
nhập, bị sở hữu bởi sự thiếu ăn.

"B j tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn d6i" là như thế.
Nên chiu đựng sự lạnh, rồi sự nóng.
Sự lạnh: Bị lạnh là bởi hai lý do: Bi lạnh do tác động của sự rối loạn của 

thủy đại ở bên trong [cơ thể], hoặc bi lạnh do tác động của thời tiết ở bên ngoài.
Sự nóng: Bị nóng bởi hai lý do: Bị nóng do tác động của sự rối loạn của 

hỏa đại ở bên trong [cơ thể], hoặc bị nóng do tác động của thời tiết ở bên ngoài. 
“Sịt nong, rồi sự lạnh55 là như thế.

Nên chịu đựng: Nên kham nhân đôi với sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, 
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các Sự XÚC chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát; nên là người có 
bản tánh chịu đựng đối với các lối nói lăng mạ công kích, đối với các cảm thọ 
khổ đau, sắc bén, khốc liệt, nhức nhối, không thích thú, không hợp ý, chết 
người, thuộc về cơ thể đã sanh khởi.

uNên chiu đựng sự lạnh, rồi sự n6ng" là như thế.
Bị tác động bỏi những việc ây theo nhiêu cách, vi ây, bậc không trú xứ.
Vị ấy, bỏi những việc ấy: Là bi xúc chạm, bị chế ngự, bị xâm nhập, bi sở 

hữu bởi sự xúc chạm của cơn bệnh, bởi cơn đói, bởi sự lạnh và bởi sự nóng. 
ấy, bi tác động bởi những việc ấy" là như thế.

Theo nhiêu cách: Là bi xúc chạm, bi chê ngự, bị xâm nhập, bi sở hữu bởi 
những biểu hiện theo nhiều cách thức. ấy, bi tác động bởi những việc ấy 
theo nhiều cWch“ là như thế.

Bậc không trú xứ: Là vi không tạo ra cơ hội cho tâm thức đồng sanh với 
các sự tạo tác. "Bậc không tru xứ" là như thế. Hoặc là, vị không tạo ra cơ hội 
cho uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. C6Bậc không trú xứ" còn là 
như thế.

tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vi ấy, bậc không trú xứ" 
là như thế.

Nên thể hiện sự nỗ lực tinh tấn một cách vững chãi: Sự nỗ lực tinh tấn 
nói đến: 'Tháp thuộc về tâm, sự ra sức tinh tấn, sự cố gắng, sự ra sức, sự siêng 
năng, sự tinh tấn, sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, sự dõng mãnh, 
nghi lực, trạng thái không lơi lỏng sự nỗ lực, trạng thái không buông bỏ sự 
mong muốn, trạng thái không buông bỏ trách nhiệm, sự duy trì trách nhiệm, sự 
tinh tấn, tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn.^,

Nên thể hiện sự nỗ lực tinh tấn một cách vững chãi: Nên thể hiện sự nỗ 
lực tinh tân một cách vững chãi là nên thê hiện một cách chác chăn, nên có sự 
thọ trì vững chãi, nên có sự thọ trì đứng vững.

uNên thể hiện sự nỗ lực tinh tấn một cách vững chãi" là như thế.
Vì thê, đức Thê Ton đã noi răng:
“B，tác động bởi sự xúc chạm của bệnh tật, của cơn đói,
Nên chiu đựng sự lạnh, rồi sự nóng.
Bỉ tác động bởi những việc ấy theo nhiều cách, vỉ ẩy, bậc không trú xứ,
Nên thể hiện sự no lực tinh tấn một cách vững chãi."

r r

16.13. Không nên thực hiện việc trộm cáp, không nên nói lời dôi trá,
Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm,
Khi nào nhận biết được trạng thải bi khuấy động của tâm,
Nên xua đi [nghĩ rằng]: (ÍNÓ là phe cánh của Hắc ảm."
Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói IM dối trá.
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Không nên thực hiện việc trộm cắp: ở đây, vị Tỳ-khiru sau khi dứt bỏ 
việc lấy vật không được cho, nên tránh xa việc lấy vật không được cho, là người 
nhận lấy vật đã được cho, là người có sự mong đợi vật được cho, nên sống với 
bản thân có trạng thái trong sạch, không trộm cắp. "Không nên thực hiện việc 
trộm cắp” là như thế.

Không nên nói IM dối trá: ở đây, vị Tỳ-khưu sau khi dứt bỏ việc nói lời 
dối trá, nên tránh xa việc nói lời dối trá, là người có lời nói chân thật, liên quan 
đến sự thật, chắc chắn, đáng tin, không lường gạt thế gian.

"Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời dối trá" là như thế.
Nên tiếp xúc với các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm.
Từ tâm: Là sự thân thiện đối với chúng sanh, biểu hiện thân thiện, trạng 

thái thân thiện, sự trác ân, biêu hiện trác ân, trạng thái trác ân, sự tìm kiêm lợi 
ích, lòng thương tưởng, sự không tức giận, không độc ác, không sân, cội nguồn 
của thiện.

Các loài yếu đuối: Những hạng nào có khát vọng, có tham ái chưa được 
dứt bỏ, và những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm chưa được dứt bỏ. Vì lý 
do gì được gọi là yêu đuôi? Chúng run sợ, khiêp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, rơi vào 
sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là yếu đuối.

Mạnh bạo: Những hạng nào có khát vọng, có tham ái đã được dứt bỏ, và 
những hạng nào có sự sợ hãi và khiếp đảm đã được dứt bỏ. Vì lý do gì được gọi 
là mạnh bạo? Chúng không run sợ, không khiếp sợ, không hoảng sợ, không sợ 
hãi, không rơi vào sự kinh sợ; vì lý do ấy được gọi là mạnh bạo.

Nên tiếp xúc vói các loài yếu đuối hay mạnh bạo bằng từ tâm: Nên tiếp 
xúc, nên lan tỏa đên các loài yêu đuôi hay mạnh bạo băng từ tâm, nên lan tỏa 
với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không độc ác, 
đồng hành với từ ái, rồi an trú.

"Nên tiêp xúc với các loài yêu đuôi hay mạnh bạo băng từ tâm,, là như thê.
Khỉ nào nhận biết được trạng thái bi khuấy động của tâm.
Khỉ nào: Là vào lúc.
Của tâm: Tức là tâm, ý, ý thức, trái tim, chát xám; ý, ý xứ, ý quyên, thức, 

thức uẩn, từ đó ý thức giới sanh lên. Do uế hạnh về thân, tâm bị khuấy động, bị 
khuấy rối, bị di động, bị đụng chạm, bị dao động, bi chao đảo, không được vắng 
lặng; do uế hạnh về khẩu... do uế hạnh về ý... do luyến ái... do sân hận.・・ do 
si mê... do giận dữ... do thù hằn... do gièm pha... do ác ý... do ganh tỵ... do 
bỏn xẻn... do xảo trá... do lừa gạt... do bướng bỉnh... do hung hăng... do ngã 
mạn... do cao ngạo..・ do đam mê... do xao lãng... do tất cả ô nhiễm... do tất 
cả uê hạnh... do mọi sự lo lăng... do mọi sự bực bội... do mọi sự nóng nảy... 
do tất cả các pháp tạo tác bất thiện; tâm bị khuấy động, bị khuấy rối, bi di động, 
bị đụng chạm, bi dao động, bị chao đảo, không được vắng lặng.
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Khi nào nhận biết được trạng thái bỉ khuấy động của tâm: Nên biết, 
nên hiểu biết, nên nhận thức, nên thừa nhận, nên thấu triệt tình trạng bi khuấy 
động của tâm.

“Khi nào nhận biết được trạng thái bi khuấy động của tâm,, là như thế.
Nên xua đi [nghĩ rằng]: 6，N6 là phe cánh của Hắc ám?5
Hắc ám: Tức là Ma vương, kẻ có nghiệp đen, chúa tể [về dục], kẻ làm cho 

chấm dứt, không cho giải thoát, thân quyến của xao lãng.
Nó là phe cánh của Hắc ám, [nghĩ rằng:] “N6 là phe cánh của Ma vương, 

cạm bẫy của Ma vương, lưỡi câu của Ma vương, miếng mồi của Ma vương, 
lãnh địa của Ma vương, mồi nhử của Ma vương, hành xứ của Ma vương, sự trói 
buộc của Ma vương", rồi nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm 
cho không còn hiện hữu. "Nên xua đi [nghĩ rằng]: Nó là phe cánh của Hắc ám^ 
là như vậy. Hoặc l毎 nó là phe cánh của Hắc ám? [nghĩ rằng:] "N6 là phe cánh 
của Ma vương, phần bất thiện, nguyên do của khổ, có kết quả khổ, dẫn đến địa 
ngục, dẫn đến loài thú, dẫn đến thân phận nga quỷ99, rồi nên dứt bỏ, nên xua di, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu.

"Nên xua đi [nghĩ rằng]: Nó là phe cánh của Hắc ám,, còn là như vậy.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
í(Không nên thực hiện việc trộm cắp, không nên nói lời doi trả,
Nên tiêp xúc với các loài yêu đuôi hay mạnh bạo băng từ tâm,

、 人 z p 1 1 /n ọ

Khỉ nào nhận biêt được trạng thải bi khuây động của tâm, y A

Nên xua đi [nghĩ răng]: 'Nó là phe cảnh của Hác ảm, ‘‘，

16.14. Không nên rơi vào quyên lực của sự giận dữ và cao ngạo. Sau khi đào 
lên gốc re của chủng roi, nên đứng vững. Và trong khi khắc phục vật được 
yêu mến hoặc không được yêu mếnf nên chế ngự chúng một cách chắc chắn. 
Không nên rơi vào quyền lực của sự gỉận dữ và cao ngạo.
Sự giận dữ: "Là sự tức tối, sự tức giận của tâm,..・(nt)..・ sự tàn nhẫn, sự lỗ 

mãng, trạng thái không hoan hỷ của tâm.”
Cao ngạo: “d đây, một vi [Tỳ-khưu] nào đó khinh khi người khác dựa vào 

sự xuất thân, dựa vào dòng dõi,... (nt)... hoặc dựa vào sự việc này khác7,
Không nên r(ri vào quyền lực cúa sự giận dữ và cao ngạo: Không nên 

rơi vào quyền lực của sự giận dữ và của sự cao ngạo; nên dứt bỏ? nên xua đi, 
nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự giận dữ và sự cao ngạo.

"Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo” là như thế.
Sau khỉ đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Gốc rễ của giận dữ 

là điêu nào? Vô minh là góc rê, tác ý không đúng đường lôi là góc rê, ngã mạn 
về bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn [tội lỗi] là gốc rễ, không ghê sợ [tội lỗi] là 
gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của giận dữ. Gốc rễ của cao ngạo 
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là điều nào? Vô minh là gốc rễ, tác ý không đúng đường lối là gốc rễ, ngã mạn 
về bản thân là gốc rễ, không hổ thẹn [tội lỗi] là gốc rễ, không ghê sợ [tội lỗi] là 
gốc rễ, phóng dật là gốc rễ; điều này là gốc rễ của cao ngạo.

Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững: Sau khi đào lên, 
sau khi nâng lên, sau khi nâng bổng, sau khi bứng lên, sau khi bứng lên hẳn, 
sau khi dứt bỏ, sau khi xua đi, sau khi làm châm dứt, sau khi làm cho không 
còn hiện hữu gốc rễ của sự giận dữ và của sự cao ngạo, nên đứng vững, nên 
trụ vững.

"Sau khi đào lên gốc rễ của chúng rồi, nên đứng vững,, là như thế.
Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, 

nên chế ngự chúng một cách chắc chắn.
Và: Từ "atha" này là sự nối liền các câu văn, sự kết hợp các câu văn, sự 

làm đầỵ đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chất tuân tự của các câu văn.

Được yêu mến: Có hai đối tượng được yêu mến: Các chúng sanh hoặc 
các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh được yêu men? ở đây là 
những người nào có lòng mong muốn điều tốt đẹp, có lòng mong muốn điều lợi 
ích, có lòng mong muốn sự thoải mái, có lòng mong muôn sự an toàn trong mối 
ràng buộc đối với kẻ ấy: Là người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh [em] trai, hoặc 
chi [em] gái, hoặc con trai, hoặc con gái, hoặc các bạn bè, hoặc các thân hữu, 
hoặc các thân quyến, hoặc những người cùng huyết thống; những người này là 
các chúng sanh được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác được yêu mến? 
Các sắc hợp ý, các thinh... các hương... các vị... các xúc hợp ý; các pháp này 
là các pháp tạo tác được yêu mến.

Không được yêu men: Có hai đôi tượng không được yêu mên: Các chúng 
sanh hoặc các pháp tạo tác. Những người nào là các chúng sanh kh6ng được 
yêu mến? ơ đây là những người nào không có lòng mong muôn sự tân hóa, 
không có lòng mong muôn điều lợi ích, không có lòng mong muốn sự thoải 
mái, không có lònệ mong muốn sự an toàn trong mối ràng buộc đối với kẻ ấy, 
có lòng mong muôn đoạt lấy mạng sống [của kẻ ấy]; những người này là các 
chúng sanh kh6ng được yêu mến. Các pháp nào là các pháp tạo tác không được 
yêu mến? Các sác không hợp ý? các thinh... các hương... các vị... các xúc 
không hợp ý; các pháp này là các pháp tạo tác không được yêu mến.

Một cách chắc chắn: Cụm từ "addhā"，này là lời nói nhất định, lời nói 
không ngờ vực, lời nói không nghi ngờ, lời nói không hai nghĩa, lời nói không 
gây ra sự lưỡng lự, lời nói bảo đảm, lời nói không sai trái, lời nói khẳng đinh.

Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, 
nên ngự trị chúng một cách chắc chắn: Đối với vật được yêu mến hoặc 
không được yêu mên, có khoái lạc hoặc khônẹ khoái lạc, có hạnh phúc hoặc 
khổ đau, có hỷ tâm hoặc ưu tâm, được ước muôn hoặc không được ước muốn, 
trong khi khắc phục thì nên ngự tri; hoặc trong khi ngự trị thì nên khắc phục.
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"Và trong khi khắc phục vật được yêu mến hoặc không được yêu mến, nên 
ngự trị chúng một cách chắc chắn,, là như thế.

y TA ji Á A」 rpl Á rp/X r • wVì thê, đức Thê Tôn đã noi răng:
''Không nên rơi vào quyền lực của sự giận dữ và cao ngạo, sau khi đào lên 

gốc rễ của chủng rồi, nên đứng vững. Và trong khi khắc phục vật được yêu mến 
hoặc không được yêu mến, nên ngự trị chủng một cách chắc chắn."

16.15. Sau khỉ chủ trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp,
Nên đè nén các hiếm họa ấy,

， ， . 1 r 1 Ỹ 1 r ，Nên không chê sự không ưa thích ở chô trú ngụ xa văng,
Nên khống che bon pháp tạo nên sự than vãn.
Sau khi chú trọng về tuệ, với sự hoan hỷ về thiện pháp.
Tuệ: Tuệ là sự nhận biết, sự chọn lựa, sự khám phá, sự chọn lựa pháp,... 

(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiến. Sau khi chú trọng về tuệ: 
ở đây, một vi [Tỳ-khưu] nào đó, sau khi chú trọn^ về tuệ, sống có tuệ là ngọn 
cờ, có tuệ là biểu hiện, có tuệ là chủ đạo, có nhiêu sự chọn lựa, có nhiều sự 
khám phá, có nhiều sự xem xét, có nhiều sự tìm tòi, trú vào điều đã được làm 
rõ rệt, rồi đi theo nó5 phát triển theo nó? xem trọng nó, nghiêng theo nó? chiều 
theo nó, xuôi theo nó, hướng đến n6, xem nó là chủ đạo. “Sau khi chú trọng về 
tue” là như vậy.

Hoặc là, trong khi đi, vị ấy nhận biết: "Tôi di"; hoặc khi đúng, vị ấy nhận 
biết: "Tôi đứng,9; hoặc khi ngồi xuống, vị ấy lửiận biết: "Tôi ngồi xu§ng”; hoặc 
trong khi nằm, vi ấy nhận biết: "Tôi đang nằm”； hoặc thân của vị ấy được sử 
dụng như thế nào thì nhận biết nó như thế ấy. "Sau khi chú trọng về tuệ" còn là 
như vậy. Hoặc là, vị ấy có sự thực hành việc nhận biết rõ trong khi đi tới đi lui, 
có sự thực hành việc nhận biết rõ khi nhìn qua nhìn lại, có sự thực hành việc 
nhận biết rõ khi co tay duỗi tay, có sự thực hành việc nhận biết rõ trong việc 
mang y hai lớp, bình bát, y phục, có sự thực hành việc nhận biết rõ khi ăn uống 
nhai nếm, có sự thực hành việc nhận biết rõ ở hành động đại tiện tiểu tiện, có 
sự thực hành việc nhận biết rõ khi di, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi 
nói, khi im lặng. "Sau khi chú trọng về tue" còn là như vậy.

Với sự hoan hỷ về thiên pháp: Hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực tùy 
niệm Phật là "sự hoan hỷ về thiện pháp", hỷ và hân hoan sanh lên do năng lực 
tùy niệm Pháp... do năng lực tùy niệm Tăng..・ do năng lực tùy niệm giới... do 
năng lực tùy niệm xả thí... do năng lực tùy niệm thiên... do năng lực niệm hơi 
thở vào hơi thở ra... do năng lực niệm sự chét... do năng lực niệm đặt ở thân... 
do năng lực tùy niệm Niết-bàn là "sự hoan hỷ về thiện pháp.,,

"Sau khi chú trọng vê tuệ, với sự hoan hỷ vê thiện pháp59 là như thê.
Nên đè nén các hiểm họa ấy.
Các hiểm họa: Có hai loại hiểm họa: Hiểm họa hiển hiện và hiểm họa 
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khuất lấp. ... (nt)..・ các điều này được gọi là hiểm họa hiển hiện. ... (nt)..・ các 
điêu này được gọi là hiêm họa khuât lấp.... (nt)... Các hiểm họa bởi vì "noi ấy 
là chỗ tini" la như vậy.

Nên đè nén các hiểm họa ấy: Nên đè nén, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn 
áp, nên chà đạp các hiểm họa ấy.

"Nên đè nén các hiểm họa ấy" là như vậy.
Nên khống chế sự không ưa thích ờ chỗ trú ngụ xa vắng.
Sự không ưa thích: Sự không ưa thích, biểu hiện không ưa thích, sự không 

thích thú, biểu hiện không thích thú, sự không hài lòng, sự chán ngấy.
ơ cho trú ngụ xa văng: Hoặc ở những chô năm ngôi xa văng, thì nên 

khống chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên trấn áp, nên chà đạp sự không ưa thích 
những pháp này pháp khác.

"Nên không chê sự không ưa thích ở chô tru ngụ xa văng,5 là như thê.
Nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn: Nên khống chế, nên áp chế, 

nên ngự trị, nên đè bẹp5 nên trấn áp, nên chà đạp bốn pháp sẽ tạo ra sự than vãn.
"Nên khống chế bốn pháp tạo nên sự than vãn" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
"Sau khỉ chủ trọng vê tuệ, với sự hoan hỷ vê thiện pháp,

9 ỉ
Nên đè nén các hỉêm họa ây,
Nên khổng chế sự không ưa thích ở chỗ trủ ngụ xa vắng,
Nên khống chế bổn pháp tạo nên sự than vãn."

16.16. i(Vāy ta sẽ ăn gỉ? Hoặc ta sẽ ăn ở đâu?
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở đâu?"
Vi Hữu học, không có sự vương vấn nhà ởf
Nên loại bỏ những suy tư có tỉnh chất than vãn này.
Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ờ đâu?
Vậy ta sẽ ăn gì? [Nghĩ rằng:] "Tôi sẽ thọ vật thực gì, cơm, hay cháo chua, 

hay banh bột, hay cá, hay thịt?" uVậy ta sẽ ăn gi?" la như thế.
Hoặc ta sẽ ăn ờ đâu? [Nghĩ rằng:] "Tôi sẽ thọ thực ở đâu, ở gia đình Sát- 

đế-lỵ, hoặc ở gia đình Bà-la-môn, hoặc ở gia đình thương buôn, hoặc ở gia đình 
nô íẹr

"Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở dâu?" là như thế.
Có thật chăng ta đã ngủ khổ sở?
Hôm nay, ta sẽ ngủ ờ đâu? [Nghĩ rằng:] uĐêm nay, tôi đã ngủ một cách 

khổ sở trên tâm ván, hoặc ở chiếc chiếu ngắn, hoặc ở mảnh da thú, hoặc ở thảm 
cỏ, hoặc ở thảm lá, hoặc ở thảm rơm. Đêm tới, tôi sẽ ngủ một cách sung sướng 
ở giường, hay ở ghế, hay ở nệm, hay ở cái gối, hay ở trú xá, hay ở nhà một mái, 
hay ở tòa lâu đài, hay ở tòa nhà dài, hay ở hang d0ng?"
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"C6 thật chăng ta đã ngủ khổ sở? Hôm nay, ta sẽ ngủ ở dâu?" là như thế.
Những suy tư có tính chất than vãn này.
Những suy tư này: Hai suy tư liên quan đến đồ ăn khất thực, hai suy tư liên 

quan đến chỗ nằm ngồi.
Có tính chất than vãn: Có tính chất kể lể, có tính chất than vãn.
“Những suy tư có tính chất than vãn này” là như vậy.
Vi Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ.
Vi Hữu học: Vì lý do gì được gọi là Hữu học? học tập^ là Hữu học. 

Và học tập gì? Học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng 
tuệ. Học tập về thắng giới là việc nào?... (nt)... việc này là sự học tập về thắng 
tuệ. Trong khi hướng tâm đến ba sự học tập này, vị ấy học tập; trong khi biết... 
(nt)trong khi thấy... (nt)trong khi quán xét lại... (nt)trong khi quyết 
định tâm, vi ấy học tập; trong khi hướng đến đức tin, vi ấy học tập; trong khi 
ra sức tinh tấn... (nt)...; trong khi thiết lập niệm... (nt)...;trong khi tập trung 
tâm... (nt)...; trong khi nhận biết bằng tuệ, vi ấy học tập; tronẹ khi biết rõ pháp 
cần được biết rõ, vị ấy học tập; trong khi biết toàn diện pháp cân được biết toàn 
diện... (nt)trong khi dứt bỏ pháp cần được dứt bỏ... (nt)...;trong khi tu tập 
pháp cần được tu tập... (nt)...;trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ, 
vị ấy học tập, hành xử, hành theo, thọ trì và học tập. Vì lý do ấy, vị ấy được gọi 
là Hữu học. Vi Hữu học nên học tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, 
nên học tập về thắng tuệ nhằm loại bỏ, nhằm bài trừ, nhằm dứt bỏ, nhằm làm 
vắng lặng, nhằm buông bỏ, nhằm tịch tinh. Trong khi hướng tâm đến ba sự học 
tập này thì nên học tập; trong khi biết,... (nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần 
được chứng ngộ thì nên học tập, nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận 
dụng. uVị Hữu học nên loại bo,9 là như thế.

Không có sự vương vấn nhà ở: Thế nào là có sự vương vấn nhà ở? ở đây, 
một vị nào đó có sự vướng bận về gia tộc,... (nt)..・ vướng bận về đồ chúng,.・. 
(nt)... vướng bận về chỗ ngụ,... (nt)... vướnệ bận về y phục,... (nt)... vướng 
bận về đồ ăn khất thực,... (nt)... vướng bận vê chỗ năm ngồi, có sự vướng bận 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự vương vấn nhà ở là như vậy. Thế 
nào là có sự không vương vấn nhà ở? ở đây, vị Tỳ-khưu không có sự vướng bận 
về gia tộc,... (nt)... không vướng bận về đồ chúng,...(nt)..・ không vướng bận 
về chỗ ngụ,... (nt)... không vướng bận về y phục,... (nt)... không vướng bận 
về đồ ăn khất thực,... (nt)... không vướng bận về chỗ nằm ngồi,... (nt)... có 
sự không vướng bận về vật dụng là thuốc men chữa bệnh. Có sự không vương 
vấn nhà ở là như vậy.

1. “Cdc vi đã đi đến Magadha, đã đi đến Kosala,
Còn một sô vỉ ở lãnh địa xứ Vajjī,
Tựa như những con nai di chuyên không có sự quyên luyên,
Các vi Tỳ-khưu sông không có sự vương vân.
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2. Lành thay, người có tánh hạnh, lành thay việc đã khéo thực hành, 
Cuộc sống không nhà luôn luôn là tốt đẹp,
Việc học hỏi ve ỷ nghĩa, hành động cung kỉnh,
Điêu ây là đời sông Sa-môn của vị không sở hữu vật gì
Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại b6” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
^'Vậy ta sẽ ăn gì? Hoặc ta sẽ ăn ở đau?
Có thật chăng ta đã ngủ kho sở? Hôm nạy, ta sẽ ngủ ở đâu?，
Vị Hữu học, không có sự vương vấn nhà ở, nên loại bỏ
Những suy tư có tính chất than vãn này"

16.17. Sau khi đạt được vật thực vày phục lúc đúng thời, 
Vỉ ẩy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng.
Vi ấy được bảo vệ về các điều ấy, có đời song kiềm chế ở trong làng, 
Dầu cho bi xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ.
Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thòi.
Vật thực: Cơm, cháo chua, bánh bột, cá, thịt.
Y phục: Có sáu loại y: Loại bằng sợi lanh, loại bằng bông vải, loại bằng tơ 

lụa, loại bằng sợi len, loại bằng gai thô và loại bằng chỉ bố.
Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng thời: Sau khi nhận được 

y, sau khi nhận được đồ ăn khất thực không do gạt gẫm, không do tán phét, 
không do gợi y, không do lừa bịp, không do việc thèm muốn lợi lộc bằng lợi 
lộc, không do việc cho củi [gỗ], không do việc cho tre, không do việc cho lá, 
không do việc cho bông hoa, không do việc cho trái cây, không do việc cho cây 
cọ rửa, không do việc cho bột tắm, không do việc cho đất sét, không do việc 
cho gỗ chà răng, không do việc cho nước súc miệng, không do việc nịnh hót, 
không do việc tâng bốc, không do việc chiều chuộng, không do việc nói lén sau 
lưng, không nhờ vào khoa địa lý, không nhờ vào kiến thức thế tục, không nhờ 
vào khoa bói tướng, không nhờ vào khoa chiêm tinh, không do việc đi làm sứ 
giả, không do việc đi theo sự sai b角o, không do việc chuyển tin bằng đôi chân, 
không do công việc thầy thuốc, không do thức ăn đổi thức ăn, không do phát 
sanh bởi quà cáp, sau khi đạt được, sau khi nhận được, sau khi đạt đến, sau khi 
tìm thấy, sau khi tiếp nhận đúng theo pháp, một cách ngay thẳng.

“Sau khi đạt được vật thực và y phục lúc đúng th&i" là như thế.
Vị ấy nên biết chừng mực ờ đây, vối mục đích vừa lòng.
Vi ấy nên biết chừng mực: Nên biết chừng mực bởi hai lý do: Trong lúc 

thọ nhận hoặc trong lúc thọ dụng. Thế nào là biết chừng mực trong lúc thọ 
nhận? Trong khi được bố thí chỉ chút ít, vi [Tỳ-khưu] thọ nhận vì lòng trắc ẩn 
đến hàng tại gia, vì sự hộ trì đến hàng tại gia, vì lòng thương tưởng đến hàng tại 
gia. Trong khi được bố thí nhiều, vi [Tỳ-khưu] thọ nhận y để bảo dưỡng thân 
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thể, thọ nhận vật thực để bảo dưỡng cái bụng. Như vậy là biết chừng mực trong 
lúc thọ nhận.

Thê nào là biêt chừng mực trong lúc thọ dụng? Vi [Tỳ-khưu] sử dụng y 
phục sau khi đã suy xét đúng đắn rằng: Chỉ nhằm đê diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ 
sự nóng, để diệt trừ các sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò 
sát, chỉ nhằm mục đích che đậy sự hổ thẹn vì lõa lồ. Vị [Tỳ-khưu] sử dụng đồ 
ăn khất thực sau khi đã suy xét đúng đắn rằng: Không phải để chơi giỡn, không 
phải vì đam mê, không phải đê tô diêm, không phải đê trang sức, mà chỉ nhăm 
để duy trì, để nuôi dưỡng thân thể này, để ngăn ngừa sự ton hại, để hỗ trợ sự 
thực hành Phạm hạnh, [nghĩ rằng:Ị "Như vầy ta tiêu diệt cảm thọ cũ, sẽ không 
làm sanh lên cảm thọ mới và sự sông còn, sự khôn^ bị chê trách, và sự cư trú 
thoải mái sẽ có đến ta." Vi [Tỳ~khưu] sử dụng chỗ nam ngồi sau khi đã suy xét 
đúng đắn rằng: Chỉ nhằm đê diệt trừ sự lạnh, để diệt trừ sự nóng, để diệt trừ các 
sự xúc chạm bởi ruồi, muỗi, gió, nắng và các loài bò sát, chỉ nhằm mục đích xua 
đi các hiểm họa của thời tiết, nhằm mục đích vui thích trong việc thiền tịnh. Vi 
[Ty-khiru] sử dụng vật dụng là thuốc men chữa bệnh sau khi đã suy xét đúnệ 
đắn rằng: Chỉ nhằm để diệt trừ cảm thọ [khổ] do các căn bệnh đã phát khởi, đe 
hoàn toàn không còn đau đớn. Như vậy là biết chừng mực trong lúc thọ dụng.

Vi ấy nên biết chừng mực: Bởi hai lý do này, nên nhận biết, nên hiểu 
biết, nên thừa nhận, nên thấu triệt sự chừng mực. "Vị ấy nên biết chừng mực,^ 
là như thế.

ở dây, với mục đích vừa lòng: Vị Tỳ-khưu trong giáo pháp này tự biết đủ 
với bất luận y nào dầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luân 
y nào dầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về y mà đạt đến sự tầm cầu 
sai trái, không phù hợp; khi không nhận được y thì không băn khoăn, và khi 
đã nhận được y thì thọ dụng, không bị vướng mắc, không bi mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thây điêu bát lợi, có tuệ vê sự buông xả. Và hơn nữa, do sự 
tự biết đủ với bất luận y nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của 
các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa.

Va thêm nữa, vị Tỳ-ldiưu tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xấu, và không vì nguyên nhân về đồ ăn khất thực mà đạt đến sự tầm cầu 
sai trái, không phù hợp; khi không nhận được đô ăn khất thực thì không băn 
khoăn, và khi đã nhận được đồ ăn khất thực thì thọ dụng, không bi vướng mắc, 
không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về sự 
buônậ xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận đồ ăn khất thực nào dầu tốt 
hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vị 
khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hơp ấy 
nói đên vị Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là 
cao thượng từ thời xa xưa.
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Và thêm nữa, vị Tỳ-khưu tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt 
hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận chỗ nằm ngồi nào dầu tốt 
hay xâu, và không vì nguyên nhân vê chô năm Íig6i mà đạt đên sự tâm câu sai 
trái, không phù hợp; khi không nhận được chỗ năm ngồi thì không băn khoăn, 
và khi đã nhận được chỗ nằm ngồi thì thọ dung, không bi vướng mắc, không bi 
mê mân, không bị phạm tội, có sự nhìn thây điêu bát lợi, có tuệ vê sự buông xả. 
Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận chỗ nam ngoi nào dầu tốt hay xấu ấy, 
cũng không tâng bốc bản thân, không khinh bỉ vi khác. Bởi vì, vi khôn khéo, 
không biếng nhác, có sự nhận biết rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vi 
Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng 
từ thời xa xưa.

Và thêm nữa, vi Tỳ-khmi tự biết đủ với bất luận vật dụng là thuốc men chữa 
bệnh nào dầu tốt hay xấu, có lời ca ngợi về sự tự biết đủ với bất luận vật dụng 
là thuốc men chữa bệnh nào dầu tốt hay xấu, và không vì nguyên nhân về vật 
dụng là thuốc men chữa bệnh mà đạt đến sự tầm cầu sai trái, không phù hợp; 
khi không nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì không băn khoăn, 
và khi đã nhận được vật dụng là thuốc men chữa bệnh thì thọ dụng, không bị 
vướng mắc, không bi mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, 
có tuệ về sự buông xả. Và hơn nữa, do sự tự biết đủ với bất luận vật dụng là 
thuốc men chữa bệnh nào dầu tốt hay xấu ấy, cũng không tâng bốc bản thân, 
không khinh bỉ vị khác. Bởi vì, vi khôn khéo, không biếng nhác, có sự nhận biết 
rõ, có niệm trong trường hợp ấy nói đến vi Tỳ-khưu đã đứng vào dòng dõi của 
các bậc Thánh được biết tiếng là cao thượng từ thời xa xưa.

ấy nên biết chừng mực ở dây, với mục đích vừa lòng99 là như thế. 
Vi ấy được bảo vệ về các điều ấy, có đòi sống kiềm chế ờ trong làng. 
Vi ấy được bảo vệ về các điều ấy: Đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã 

được hộ trì, đã được thu thúc về y phục, về đồ ăn khất thực, về chỗ nằm ngồi, 
về vật dụng là thuốc men chữa bệnh, “vj ấy được bảo vệ về các điều ấy" là như 
vậy. Hoặc là, đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ trì, đã được thu thúc 
về các xứ. "Vj ấy được bảo vệ về các điều ấy" còn là như vậy.

Sống kiềm chế ờ trong làng: Đã kiềm chế, có bản thân đã được kiềm chế, 
có bản thân đã được kiềm giữ, đã được bảo vệ, đã được gìn giữ, đã được hộ trì, 
đã được thu thúc ở trong làng.

"Vi ấy được bảo vệ về các điều ấy, có đời sống kiềm chế ở trong làng" là 
như thế.

Dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lòi nói thô lỗ: Bị xúc phạm, bi mắng 
nhiếc, bi khinh bỉ, bị đụng chạm, bị chê trách, bị gièm pha, không nên nói lại, 
không nên đáp lại một cách thô 16, một cách thô bạo, không nên sỉ vả lại người 
đang sỉ vả, không nên chọc giận lại người đang chọc giận, không nên cãi lộn 
với người đang cãi lộn, không nên tạo ra sự cãi cọ, không nên tạo ra sự cãi lộn, 
không nên tạo ra sự cãi vã9 không nên tạo ra sự tranh cãi, không nên tạo ra sự 
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gây gổ; nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện 
hữu sự cãi cọ, sự cãi lộn, sự cãi vã? sự tranh cãi, sự gây gổ. Nên tránh khỏi, xa 
lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với sự cãi cọ, 
cãi lộn, tranh luận, tranh cãi, gây gổ, nên sống với tâm đã được làm trở thành 
không còn giới hạn.

"Dầu cho bị xúc phạm, không nên nói lời nói thô 16" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
ííSau khỉ đạt được vật thực vày phục lúc đúng thời,
Vỉ ấy nên biết chừng mực ở đây, với mục đích vừa lòng.
Vỉ ây được bảo vệ vê các điêu âyt có đời sông kiêm chê ở trong làng,
Dầu cho bi xúc phạm, không nên nói lời nói thô lỗ."

16.18. Có mắt nhìn xuổng và không buông thả bàn chân [đi đó đây],
Nên găn bó với việc tham thiên, nên cỏ nhiêu tỉnh thức,
Sau khi no lực ve hành xả, có bản thăn đinh tĩnh,
Nên cắt đứt cho trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hoi hận,
Có mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó đây]: Có mắt 

buông lung là thế nào? ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó buông thả con mắt, có 
trạng thái buông thả ở mắt [nghĩ rằng]: "Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua 
điều đã thấy"; rồi từ tu viện này đến tu viện khác, từ vườn hoa này đến vườn 
hoa khác, từ ngôi làng này đên ngôi làng khác, tư thi trân này đên thi trân khác, 
từ thành phố này đến thành phố khác, từ quốc độ này đến quốc độ khác, từ xứ 
sở này đến xứ sở khác, đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc du hành bất định để 
nhìn ngăm cảnh sác; có mát buông lung là như vậy.

Hoặc là, vi Tỳ-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi không thu thúc: Vị ấy vừa đi vừa nhìn voi, nhìn ngựa, nhìn xe, nhìn người đi 
bộ, nhìn các phụ nữ, nhìn các nam nhân, nhìn các cậu trai, nhìn các cô gái, nhìn 
các cửa tiệm, nhìn mặt tiền của các căn nhà, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn xem 
hướng chính hướng phụ; có mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc là? vi Tỳ-khưu, sau khi nhìn thây cảnh sác băng mát, có sự năm giữ 
hình tướng, có sự nắm giữ chi tiết. Do nguyên nhân nào mà vi ấy, trong khi 
sống, có nhãn quyền không được thu thúc, khiến các sự tham đắm, ưu phiền, 
các ác bất thiện pháp có thể xâm nhập, vị ấy không thực hành sự thu thúc đối 
với nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn quyền, không tiến hành sự thu thúc ở 
nhãn quyền; có mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc hơn nữa, giống như một số Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin, các vị ấy lại sống, đeo đuổi việc 
xem trình diễn có hình thức như vầy: Tức là múa, hát, đờn, vũ hội, nghe kể 
chuyện, vỗ tay theo nhịp, đánh chiêng, đánh trống, biểu diễn thời trang, trò chơi 
với banh sát, trò tung hứng tre, lê bóc mộ, đâu voi, đâu ngựa, đâu trâu, đâu bò 



ĐẠI DIÊN GIẢI ❖ 415

mộng, đấu bò đực, đấu dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cút, đấu gậy, đánh bốc, 
đấu vật, tập trận, dàn quân, đóng quân, xem sự điều quân, hoặc là như thế; có 
mắt buông lung còn là như vậy.

Không có mắt buông lung là thế nào? ở đây, một vị Tỳ-khưu nào đó không 
buông thả con mắt, không có trạng thái buông thả ở mắt [không nghĩ rằng]: 
"Nên thấy điều chưa thấy, nên bỏ qua điều đã thấy”; rồi không từ tu viện này 
đến tu viện khác, không từ vườn hoa này đến vườn hoa khác, không từ ngôi 
làng này đến ngôi làng khác, không từ thị trấn này đến thị trấn khác, không từ 
thành phố này đến thành phố khác, không từ quốc độ này đến quốc độ khác, 
không từ xứ sở này đên xứ sở khác, không đeo đuôi cuộc du hành lâu dài, cuộc 
du hành bất đinh để nhìn ngắm cảnh sắc; không có mắt buông lung là như vậy.

Hoặc là, vị Ty-khưu, khi đã vào đến xóm nhà, khi đi dọc theo con đường thì 
đi thu thúc: Vi ấy đi mà không nhìn voi,... (nt)... không nhìn xem hướng chính 
hướng phụ; không có mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc là, vị Tỳ-khưu? sau khi nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, không có sự nắm 
giữ hình tướng,... (nt)... không tiến hành sự thu thúc ở nhãn quyền; không có 
mắt buông lung còn là như vậy.

Hoặc hơn nữa, giông như một sô Tôn giả Sa-môn và Bà-la-môn, sau khi 
thọ thực các bữa ăn được bố thí do đức tin,... (nt)... xem sự điều quân, hoặc là 
như thế. Vi ấy tránh xa việc đeo đuổi để xem trình diễn có hình thức như thế 
ây; không có mát buông lung còn là như vậy. “C6 măt nhìn xu6ng" là như thê.

Và không buông thả bàn chân: Buông thả bàn chân là thế nào? ở đây, 
một vị Tỳ-khmi nào đó buông thả bàn chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, 
từ tu viện này đến tu viện khác,... (nt)... đeo đuổi cuộc du hành lâu dài, cuộc
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du hành bát định đê nhìn ngăm cảnh sác; buông thả bàn chân là như vậy. Hoặc 
là, vị Tỳ-khưu, thậm chí ở bên trong tu viện của hội chúng, cũng buông thả bàn 
chân, có trạng thái buông thả ở bàn chân, không phải vì sự lợi ích là nguyên 
nhân, không phải vì công việc là nguyên nhân, bị phóng túng, có tâm không 
được vắng lặng, rồi từ gian phòng này đi đến gian phòng khác, từ tru xá này... 
(nt)... chuyện về sự hiện hữu và không hiện hữu là như vầy, hoặc là như thế; 
buông thả bàn chân còn là như vậy.

Và không buông thả bàn chân: Nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm dứt, 
nên làm cho không còn hiện hữu trạng thái buông thả ở bàn chân; nên tránh 
khỏi, xa lánh, tránh xa, đi ra ngoài, rời ra, thoát khỏi, không bị ràng buộc với 
việc buông thả bàn chân, nên sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn; nên có sự thích thú trong việc thiền tinh, được thích thú trong việc 
thiền tịnh, gan bó với sự vắng lặng của tâm thuộc nội phần, có thiền không bi 
xa rời, thành tựu minh sát, là người gia tăng việc ngụ ở các ngôi nhà trống vắng, 
chứng thiền, thích thú với thiền, gắn bó với trạng thái đơn độc, chú trọng mục 
đích của mình.
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"C6 mắt nhìn xuống và không buông thả bàn chân [đi đó dây]” là như thế.
Nên gắn bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức.
Nên gắn bó với việc tham thiền: Gắn bó với việc tham thiền vì hai lý do: 

Gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi sơ thiền chưa được 
sanh khởi; gắn bó, gắn vào, gắn chặt, gắn liền với việc làm sanh khởi nhị thiền, 
tam thiền, tứ thiền chưa được sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền là như vậy. 
Hoặc là, luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên sơ thiền đã được sanh khởi; 
luyện tập, tu tập, thực hành thường xuyên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đã được 
sanh khởi; gắn bó với việc tham thiền còn là như vậy.

Nên có nhiều tỉnh thức: ở đây, vị Tỳ-khưu, vào ban ngày làm trong sạch 
tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi; vào ban đêm 
trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, 
bằng việc ngồi; vào ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử bằng 
sườn bên phải, đặt bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, 
chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy; vào ban đêm trong canh cuối sau khi 
thức dậỵ, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng 
việc ngôi.

uNên gắn bó với việc tham thiền, nên có nhiều tỉnh thức,9 là như thế.
Sau khi nỗ lực về hành xả9 có bản thân định tĩnh.
Hành xả: Là sự hành xả, biêu hiện của hành xả, biêu hiện của hành xả vượt 

trội, trạng thái bình đẳng của tâm, trạng thái an tịnh của tâm, trạng thái trung 
dung của tâm ở tứ thiên.

Có bản thân đinh tĩnh: Là sự ổn định, sự đứng vững, sự kiên định, sự 
không rối loạn, sự không tán loạn, trạng thái tâm ý không bị phân tán, sự vắng 
lặng, định quyền, định lực, chánh định của tâm.

Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân đinh tĩnh: Có tâm được nhất 
điểm, có tâm không bị tán loạn, có tâm ý không bị phân tán dựa trên nền tảng 
của sự hành xả ở tứ thiền.

“Sau khi nỗ lực về hành xả, có bản thân định tinh” là như thế.
Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận.
Sự suy nghĩ: Có chín sự suy tư: Suy tư về dục; suy tư về sân hận; suy tư về 

hãm hại; suy tư về thân quyến; suy tư về xứ sở; suy tư về chư thiên; suy tư liên 
quan đến sự trắc ẩn đối với người khác; suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng 
vọng và sự nổi tiếng; suy tư liên quan đến việc không bị khi dễ. Các việc này 
gọi là chín sự suy tư. Sự nghĩ tưởng về dục là chỗ trú của các suy tư về dục, sự 
nghĩ tưởng về sân hận là chỗ trú của các suy tư về sân hận, sự nghĩ tưởng về 
hãm hại là chỗ trú của các suy tư về hãm hại. Hoặc là, vô minh là chỗ trú, tác ý 
không đúng đường lối là chỗ tru, ngã mạn về bản thân là chỗ trú, không hổ thẹn 
[tội lỗi] là chỗ trú, không ghê sợ [tội lỗi] là chỗ tru, phóng dật là chỗ trú của các 
suy nghĩ, của các suy tư, của các tư duy.
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Sự hối hận: Vẻ bối rối ở bàn tay cũng là hối hận, vẻ bối rối ở bàn chân cũng 
là hoi hận, vẻ bối rối ở bàn tay và bàn chân cũng là hối hận, lầm tưởng là được 
phép trong việc không được phép, lầm tưởng là không được phép trong việc 
được phép, lầm tưởng là có tội ở việc vô tội, làm tưởng là vô tội ở việc có tội. 
Sự hối hận nào có hình thức như vậy là biểu hiện hối hận, trạng thái hối hận, sự 
ăn năn của tâm, sự bối rối của ý? việc này gọi là hối hận.

Thêm nữa, sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do hai 
nguyên nhân: Do trạng thái đã làm và do trạng thái đã không làm. Thế nào là 
sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái đã làm và 
do trạng thái không làm? Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh 
lên rằng: uTa đã làm uế hạnh về thân, ta đã không làm thiện hạnh về th2n.” Sự 
hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi roi của ý sanh lên răng: “Ta đã làm uê hạnh 
về khẩu,..."Ta đã làm uế hạnh về .."Ta đã giết hại sinh mạng, ta đã không 
tránh xa sự giết hại sinh mạng.99 Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của 
ý sanh lên rằng: "Ta đã trộm cắp,..."Ta đã tà hạnh trong các dục,..・"Ta đã nói 
dối,..・"Ta đã nói đâm thọc5... “Ta đã nói thô 16, ta đã khôn^ tránh xa việc nói 
thô lỗ,... uTa đã nói nhảm nhí,... “Ta đã hành động tham đam,... uTa đã hanh 
động sân hận,... "Ta đã thực hành tà kiến, ta đã không thực hành chánh kiến.^, 
Như vậy là sự hối hận, sự ăn năn của tâm, sự bối rối của ý sanh lên do trạng thái 
đã làm và do trạng thái đã không làm.

Hoặc là? sự hôi hận, sự ăn năn của tâm, sự bôi roi của ý sanh lên răng: "Ta 
không phải là người thực hành đầy đủ các giới?9 Sự hối hận, sự ăn năn của tâm, 
sự bối rối của ý sanh lên rằng: "Ta là người có các giác quan không được gìn 
giữ.” ..."Ta là người không biết chừng mực về vật thực?9 ... "Ta chưa luyện 
tập về tỉnh thức."・.・"Ta chưa đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ?9... "Bốn sự thiết 
lập niệm chưa được ta tu táp." ... uBốn chánh cần chưa được ta tu tap." ... "Bốn 
nen tảng của thần thông chưa được ta tu tập.59... "Năm quyền chưa được ta tu 
tap."..・"N負m lực chưa được ta tu tập."・.."Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ chưa 
được ta tu tập.55 ..・"Dạo lộ Thánh thiện tám chi phần chưa được ta tu tập.,, ..・ 
"Khổ chưa được ta biết toàn diện.,,... "Tập chưa được ta dứt b6."..."Đạo chưa 
được ta tu tap." ... "Diệt chưa được ta chứng ngộ?9

Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận: Nên 
cắt dứt, nên cắt, nên cắt rời, nên cắt lìa, nên dứt bỏ, nên xua di, nên làm chấm 
dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự suy nghĩ, chỗ trú của sự suy nghĩ và 
sự hoi hận.

"Nên cắt đứt chỗ trú của sự suy nghĩ và [nên cắt đứt] sự hối hận^, là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“C6 mát nhìn xuổng và không buông thả bàn chân [đi đó đây], 

A y \
Nên găn bó với việc tham thiên, nên có nhiêu tỉnh thức,
Sau khi no lực ve hành xả, có bản thân định tĩnh,
Nên cát đứt chô trủ của sự suy nghĩ và [nên cát đứt] sự hôi hận,"
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16.19. Bi quở trách bởi những lời nói, vi [Tỳ-khưu] có niệm nên hoan hỷ.
Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các VỊ đồng Phạm hạnh.
Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quá giới hạn.
Không nên suy nghĩ ve chuyện phiếm luận của những người [khác],
Bi quở trách bỏi những IM nói, vi [Tỳ-khưu] có nỉệm nên hoan hỷ.
Bi quở trách: Các vi thây tê độ, hoặc các vị thây dạy học, hoặc các vị đông 

thầy tế độ, hoặc các vị đồng thầy dạy học, hoặc các bạn bè, hoặc các vị đồng 
quan điểm, hoặc các vị thân thiêt, hoặc các vị thân hữu quở trách rằng: “Nầy 
Đại dức, đối với ông điều nàỵ là không phù hợp, đối với ông điều này là không 
được đạt đến, đối với ông điêu này là không thích hợp, đối với ông điều này là 
không hợp với bản tánh." [Vi ấy] nên thiết lập niệm, roi nên vui thích, nên thích 
thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên ưng thuận, nên ước nguyện, 
nên mong câu, nên nguyện câu sự quở trách ây. Cũng giông như người nữ hoặc 
ngưòd nam còn trẻ, ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội dầu, 
sau khi nhận được tràng hoa sen, hoặc tràn^ hoa nhài, hoặc tràng hoa đủ loại, 
nên thọ lãnh bằng hai tay và đặt lên ở đỉnh đau, rồi nên vui thích, nên thích thú, 
nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên ưng thuận, nên ước nguyện, nên 
mong cầu, nên nguyện cầu. Tương tự như vậy, [vi ấy] nên thiết lập niệm, rồi 
nên vui thích, nên thích thú, nên vui mừng, nên tùy hỷ, nên ước muốn, nên img 
thuận, nên ước nguyện, nên mong cầu, nên nguyện cầu sự quở trách ấy.

1. ^Nên nhận biết người thông minh, có sự nhìn thấy được lỗi lầm, có lời 
nói khiển trách, như là người chỉ ra những của cải chôn giấu [cho mình]; nên 
giao thiệp với người sáng suốt như thế ấy. Đổi với người giao thiệp với vỉ như 
thế ấy, thi trở nên tốt hơn, không có xấu hơn."

2. '"Người [nào] có thể giáo giới, có thể chỉ dạy, có thể ngăn cản điều 
không tốt lành, thật vậy đổi với những người tốt thì người ấy được yêu mến, đổi 
với những người xấu thì không được yêu mến."

"Bị quở trách bởi những lời nói, vi [Tỳ-khiru] có niệm nên hoan hy” là 
như thế.

Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối vói các v| đồng Phạm hạnh.
Các vi đồng Phạm hạnh: Là những vi có chung hành sự, có chung việc 

đọc tụng [Giới bổn (Pātimokkhaṃ, có sự học tập giống nhau.
Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vi đồng Phạm hạnh: Nên phá vỡ 

trạng thái tâm hằn học, bản tánh cứng cỏi đối với các vị đồng Phạm hạnh; nên 
phá vỡ năm sự cứng cỏi của tâm; nên phá vỡ ba sự cứng cỏi của tâm; nên đập 
vỡ, nên phá vỡ, nên đập tan sự cứng cỏi do tham ái, sự cứng cỏi do sân hận, sự 
cứng cỏi do si mê.

8 Xem chú thích về4'Năm sự cứng cỏi của tâm,, ở trang 55. (ND)
9 Ba sự cứng cỏi cua tam: Sự cứng cỏi cua luyên ái, sự cứng cỏi cua san hận, sự cứng cỏi của si 
mê (xem trang 55). (ND)
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"Nên phá vỡ sự cứng cỏi đối với các vi đồng Phạm hạnh" là như thế.
Nên thốt lên lòi nói tốt lành, [lòi nói] không vượt quá giói hạn: Nên thốt 

ra lời nói được khởi lên từ trí tuệ. Nên thốt ra, nên thốt lên lời nói liên hệ đến 
mục đích, liên hệ đến giáo pháp, hợp thời, có lý lẽ, có cơ sở. uNên thốt lên lời 
nói tốt lành” là như thế.

[Lòi nói] không vượt quá giới hạn.
Giới han: Có hai giới hạn: Giới hạn về thời điểm và giới hạn về luân lý. 

Giới hạn về thời điểm là gì? Không nên nói lời nói không phải thời, không nên 
nói lời nói không phải lúc, không nên nói lời nói không phải thời không phải 
lúc, không nên nói lời nói không hợp thời, không nên nói lời nói không hợp lúc, 
không nên nói lời nói không hợp thời không hợp lúc.

3. ^Thậí vây, kẻ nào khi thời điểm chưa đến mà thốt lên [lời nói] không phải 
lúc, kẻ ấy bi giết chết nằm dài, tựa như chim cu con."

Điều này là giới hạn về thời điểm.
Giới hạn về luân lý là gì? Khi bị luyến ái không nên nói lời nói, khi bị sân 

hận không nên nói lời nói, khi bi si mê không nên nói lời nói, không nên nói lời 
nói dối, không nên nói lời nói đâm thọc, không nên nói lời nói thô lỗ, không nên 
nói lời nói nhảm nhí, không nên nói, không nên thuyết, không nên phát ngôn, 
không nên giảng giải, không nên diên tả; điêu này là giới hạn vê luân lý.

uNên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quá giới hạn,, là như thế.
Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người [khác].
Những người [khác]: Là các Sát-đê-lỵ, các Bà-la-môn, các thương buôn, 

các nô lệ, các người tại gia, các vị xuất gia, chư thiên và loài người. Không 
nên suy nghi, không nên làm sanh khởi sự suy nghĩ, không nên làm sanh khởi 
tâm, không nên làm sanh khởi sự suy tam, không nên làm sanh khởi sự chú 
tâm về lời buộc tội, về lời gièm pha, về sự chê bai, về sự chê trách, về sự 
không nổi tiếng, về sự không ca tụng, về sự hư hỏng về giới, hoặc về sự hư 
hỏng vê hạnh kiêm, hoặc vê sự hư hỏng vê quan diêm, hoặc vê sự hư hỏng 
về nuôi mạng.

uKhông nên suy nghĩ vê chuyện phiêm luận của những người [khác]55 là 
như thế.

Vì the, đức The Ton đã noi răng:
“Bi quở trách bởi những lời nói, vị [Tỳ-khưu] có niệm nên hoan hỷ.
Nên phả vỡ sự cứng cỏi đôi với các vị đông Phạm hạnh.
Nên thốt lên lời nói tốt lành, [lời nói] không vượt quả giới hạn. 
Không nên suy nghĩ về chuyện phiếm luận của những người [khác]."

10 Bổn sanh 'Kok疝ka" (Kokãlikcỳãtakam), số 331, TTPV, tập 32, trang 189, câu kê 628. (ND)
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16.20. Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian; đối với chúng, vị có 
niệm nên học tập để dẹp bỏ. Nên khổng chế sự luyến ái ở các sắc, ở các 
thinh, rồi ở các vi, ở các hương, ở các xúc.
Và hon thế nữa, có năm loại bụi bặm ờ thế gian.
Và: Từ "atha" này là sự nôi liên các câu văn, sự két hợp các câu văn, sự y *

làm đây đủ các câu văn, sự gặp gỡ của các âm, trạng thái trau chuốt từ ngữ, tính 
chát tuân tự của các câu văn.

Có năm loại bụi bặm: [Luyến ái ở] sắc là bụi bặm, [luyến ái ở] thinh là 
bụi bặm, [luyến ái ở] hương là bụi bặm, [luyến ái ở] vị là bụi bặm, [luyến ái ở] 
xúc là bụi bặm.

1. Luyến ái là bụi bặm, nhưng không phải nói đen bụi đất,
Từ "b.i bặm " này là tên gọi của luyến ái.
Các vi sáng suốt, sau khỉ dứt bỏ hẳn bụi bặm này,
Các vị ây sông trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm.

2. Sân hận là bụi bặm, nhưng không phải nói đến bụi đất, 
Từ "bụi bặm " này là tên gọi của sân hận.

， ? o -t ọ
Các vỉ sáng suôt, sau khỉ dứt bỏ hãn bụi bặm này,
Các vị ấy sống trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm,

r r

3. Si mê là bụi bặm, nhưng không phải nói đên bụi đát,
Từ ^bụỉ bặm " này là tên gọi của si mê,
Các vi sáng suốt, sau khỉ dứt bỏ hẳn bụi bặm này,
Các vỉ ấy sổng trong giáo pháp của bậc đã tách lìa bụi bặm.

ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh, ở thế gian của loài người, ở thế gian 
của chư thiên, ở thế gian của các uẩn, ở thế gian của các giới, ở thế gian của 
các xứ.

"Và hơn thế nữa, có năm loại bụi bặm ở thế gian^, là như thế.
Đối với chúng, vi có niệm nên học tập để dẹp bỏ.
Đôi vói chúng: Là đôi với sự luyên ái ở sác, đôi với sự luyên ái ở thinh, 

đối với sự luyến ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị, đối với sự luyến ái ở xúc.
Vi có niệm: Niệm là sự tùy niệm, niệm hiện tiền; niệm là trạng thái ghi nhớ, 

trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng; niệm là 
niệm quyền, niệm lực, chánh niệm, niệm giác chi, con đường độc đạo; điều này 
được gọi là niệm. Người đã tiến đến, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt 
đến, đã đầy đủ, đã thành tựu niệm này, người ấy được gọi là có niệm.

Nên học tập: Có ba sự học tập: Học tập vê thăng giới, học tập vê thăng tâm, 
học tập về thắng tuệ. Việc nào là sự học tập về thắng giới?..・(nt)... Việc này 
là sự học tập về thắng tuệ.

Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp bỏ: Nệười có niệm nên học 
tập về thắng giới, nên học tập về thắng tâm, nên học tập vê thắng tuệ nhằm loại
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năm loại bụi bặm ở thế gian; đổi với chúng, vị có niệm 
ĩên khống che sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, roi ở

A A 、 r y y

bỏ, nhăm bài trừ, nhăm dứt bỏ, nhăm làm văng lặng, nhăm buông bỏ, nhăm tịch 
tinh đối với chúng: Đối với sự luyến ái ở sắc, đối với sự luyến ái ở thinh, đối với 
sự luyến ái ở hương, đối với sự luyến ái ở vị9 đối với sự luyến ái ở xúc. Trong 
khi hướng tâm đen ba sự học tập này thì nên học tập; trong khi biết thì nên học 
tập;... (nt)... trong khi chứng ngộ pháp cần được chứng ngộ thì nên học tập, 
nên hành xử, nên hành theo, nên thọ trì và vận dụng.

"Đối với chúng, vị có niệm nên học tập để dẹp b6" là như thế.
Nên khống chế sự luyến ái ờ các sắc, ờ các thinh, rồi ờ các vi, ờ các 

hương, ờ các xúc: Nên khống chế, nên áp chế, nên ngự trị, nên đè bẹp, nên 
trấn áp, nên chà đạp sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, ở các vị? ở các hương, 
ở các xúc.

uNên khống chế sự luyến ái ở các sắc, ở các thinh, rồi ở các vị, ở các hương, 
ở các xúc” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
fíVà hơn thế nữa, có 

nên học tập đe dẹp bỏ, ỉ 
các vỉ, ở các hương, ở các xúc."

16.21. Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 
muốn ở các pháp ấy. Vỉ ấyf đủng thời điếm, trong khi suy xét toàn diện một 
cách đúng đan ve giáo pháp, có trạng thái chuyên nhất [của tâm], vị ấy có 
thể diệt trừ sự tăm tối 9ĩf [đức Thế Tôn nói vậy],
Nên loại bỏ sự mong muốn ờ các pháp ấy.
ở các [pháp] ấy: ở các sắc, ở các thinh, ở các vị, ở các hương, ở các xúc.
Sự mong muốn: Là sự mong muốn về dục, sự luyến ái về dục, niềm vui về 

dục, sự tham ái về dục, sự yêu mến về dục, sự nồng nhiệt về dục, sự mê mẩn về 
dục, sự bám chặt vào dục, sự lôi cuốn của dục, sự gắn bó với dục, sự chấp thủ 
ở dục,... (nt)... sự che lấp do mong muốn ở các dục.

Nên loại bỏ sự mong muốn ờ các pháp ấy: Nên loại bỏ, nên dẹp hẳn, nên 
dứt bỏ, nên xua đi, nên làm chấm dứt, nên làm cho không còn hiện hữu sự mong 
muốn ở các pháp ấy.

"Nên loại bỏ sự mong muốn ở các pháp ấy" là như thế.
Vi Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát
Vi Tỳ-khưu: Là vị Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khiru là bậc 

Hữu học.
Có niệm: Niệm là sự tùy niệm,... (nt)..・ chánh niệm? niệm giác chi, con 

đường độc đạo; điều này được gọi là niệm. Người đã tiến đến niệm này,... 
(nt)..・ người ấy được gọi là có niệm.

Vi Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát: Đối với vi thể nhập Sơ 
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thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi các pháp 
che lấp. Đối với vị thể nhập Nhi thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi tam và tứ. Đối với vị thể nhập Tam thiền, tâm được 
thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi hỷ. Đối với vi thể nhập 
Tứ thiền, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi lạc 
và khổ. Đối với vị thể nhập Khôn^ vô biên xứ, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi sắc tưởng, bất bình tưởng, dị biệt tưởng. Đối 
với vi thể nhập Thức vô biên xứ, tâm... (nt)... khỏi Không vô biên xứ tưởng. 
Đối với vi thể nhập Vô sở hữu xứ, tâm... (nt)... khỏi Thức vô biên xứ tưởng. 
Đối với vị thể nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tâm được thoát khỏi, được giải 
thoát, khéo được giải thoát khỏi Vô sở hữu xứ tưởng. Đối với vị Nhập lưu, tâm 
được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi sự nhận thức sai 
trái về thân, sự hoài nghi, sự bám víu vào giới và phận sự, tà kiến tiềm ẩn, hoài 
nghi tiềm ẩn, và các phiền não cộng tru với mỗi pháp ấy. Đối với vi Nhất lai, 
tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải thoát khỏi ái dục tiềm ẩn 
và bất bình tiềm ẩn có tính chất thô thiển, và các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy. Đối với vị Bất lai, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, khéo được giải 
thoát khỏi sự ràng buộc của ái dục và sự ràng buộc của bất bình có tính chất vi 
tế, ái dục tiềm ẩn và bất bình tiềm ẩn có tính chất vi tế, và các phiền não cộng 
tru với mỗi pháp ấy. Đối với vị A-la-hán, tâm được thoát khỏi, được giải thoát, 
khéo được giải thoát khỏi ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, ngã 
mạn tiềm ẩn, hữu ái tiềm ẩn, vô minh tiềm ẩn, các phiền não cộng trú với mỗi 
pháp ấy, và mọi hiện tướng ở bên ngoài.

Tỳ-khưu có niệm, có tâm khéo được giải thoát" là như thế.
Vi ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 

về giáo pháp.
Đúng thời điểm: Khi tâm bi phóng túng là thời điểm của [tu tập] định, khi 

tâm đã được định tĩnh là thời điểm của minh sát.
1. Vị nô lực tâm vào thời diêm [này] và kiêm chê tâm vào thời diêm khác, 

khích lệ tâm đủng thời điểm, tập trung tâm vào thời điểm [thích hợp], hành xả 
đúng thời điểm, vi hành giả ấy là người rành rẽ về thời điểm.

2. Việc nỗ lực là vào thời điểm nào? Việc kiềm chế là vào thời điểm nào? 
Thời điểm cần khích lệ là vào thời điểm nào? Và thời điểm của vắng lặng là 
thời điểm như the nào? Làm the nào giúp cho các hành giả nhìn thay thời điểm 
hành xả của tâm?

3. Khi tâm bị lui sụt là [thời diêm của] việc nô lực, nhưng khi tâm bi phóng 
tủng là [thời điểm của] việc kiềm chế, khi tâm đi đến sự không hứng thú, vào 
khi ây nên khích lệ tâm.

4. Vào lúc tâm đã được khích lệ, không bi lui sụt, không bỉ phóng túng, 
thời diêm ây là của sự vắng lặng và của ấn chứng, tâm thích thú ở bên trong 
[của đê mục].
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5. Theo đúng phương thức này, vào lúc [tâm] được đinh tĩnh, sau khi nhận 
biết tâm đã được định tĩnh, nên hành xả tâm vào khi ấy.

6. Vị sảnệ trí, hiểu rõ về thời điểm, biết về thời điểm, rành rẽ về thời điểm 
nên suy xét an chứng của tâm đủng thời điểm, thuận theo thời điểm.

Vi ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn 
về giáo pháp: Trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về giáo pháp 
rằng: "Tát cả các hành là vô thuơng”; trong khi suy xét toàn diện một cách đúng 
đắn về giáo pháp rằng: "Tất cả các hành là kh6"; trong khi suy xét toàn diện một 
cách đúng đắn về giáo pháp rằng: "Tất cả các pháp là vô ngâT；...(nt)... trong 
khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về giáo pháp rằng: "Biều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.^,

"Vj ấy, đúng thời điểm, trong khi suy xét toàn diện một cách đúng đắn về 
giáo pháp95 là như thế.

Có trạng thái chuyên nhất [của tâm], vi ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, 
[dức Thế Ton nói vậy].

Có trạng thái chuyên nhất [của tâm]: Có tâm được nhất điểm, có tam 
không bị tản mạn, có tâm ý không bi phân tán, có sự vắng lặng, có tuệ quyền, 
có tuệ lực, có chánh định. “C6 trạng thái chuyên nhất [của tâm],, là như the.

Vị ấy có thể diệt trừ sư tăm tối: Là có thể tiêu diệt, có thể diệt trừ, có thể 
dứt bỏ, có thể xua di, có the làm chấm dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu 
tất cả sự tăm tối bởi luyến ái, sự tăm tối bởi sân hận, sự tăm tối bởi si mê, sự 
tăm tối bởi tà kiến, sự tăm tối bởi ngã mạn, sự tăm tối bởi ô nhiễm, sự tăm tối 
bởi uê hạnh, sự tạo ra tăm tôi, sự làm cho mù mát, sự tạo ra vô trí, sự diệt tận 
tuệ, đem đến sự buồn phiền, không vận hành đến Niết-bàn.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính. Thêm nữa, "vj có luyến ái đã 
được phá v&" là đức Thế Tôn; “vj có sân hận đã được phá v&” là đức Thế Tôn;

có si mê đã được phá vỡy là đức Thế Tôn; “vj có ngã mạn đã được phá v&” 
là đức Thế Tôn; có tà kiến đã được phá v&” là đức Thế Tôn; "vi có cây gai 
đã được phá v&” là đức Thế Tôn; “vi có ô nhiễm đã được phá v&” là đức Thế 
Tôn; “vj đã phân phát, đã phân chia, đã phânj>hối Pháp bảo59 là đức Thế Tôn; 
uvị thực hiện sự chấm dứt các hữu,, là đức The Tôn; có thân đã được tu tập, 
có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu táp" là đức Thế 
Tôn; đã thân cận các khu rừng, các nơi heo hút, các chỗ tru ngụ xa vắng có 
ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, 
thích hợp cho việc thiền tịnh,, là đức Thế Tôn; "vj có dự phần hoặc sở hữu về 
y phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, và vật dụng là thuốc men chữa bênh” là 
đức Thế Tôn; có dự phần hoặc sở hữu về vị của mục đích, về vị của Pháp, 
về vị của giải thoát, về thắng ệiới, về thắng tâm, về thắng tue” là đức Thế Tôn; 
"vị có dự phân hoặc sở hữu vê bôn thiên, vê bôn vô lượng [tâm], về bốn sự thể 
nhập vo sac^ là đức Thế Ton; "vj có dự phần hoặc sở hữu về tám giải thoát, về 
tám thắng xứ [của thiền], về chín sự thể nhập và an tru theo tuần tự" là đức Thế 
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Tôn; "vi có dự phân hoặc sở hữu vê mười sự tu tập vê tưởng, vê mười sự thê 
nhập các đề mục kasina, về định niệm hơi thở vào hơi thở ra, về sự thể nhập 
các đề mục tử thi" là đức Thế Ton; "vị có dự phần hoặc sở hữu về bốn sự thiet 
lập niệm, bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, 
bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi ph备n” là đức Thế Tôn; 
“vj có dự phần hoặc sở hữu về mười Như Lai lực, về bon pháp tự tin, về bốn 
tuệ phân tích, về sáu thắng trí, về sáu pháp của đức Phát” là đức Thế Tôn. Tên 
gọi "Thế Tôn95 này không do mẹ tạo ra, không do cha tạo ra, không do anh [em] 
trai tạo ra, không do chi [em] gái tạo ra, không do bạn bè hoặc thân hữu tạo ra, 
không do các thân quyến và những người cùng huyết thống tạo ra, không do 
các Sa-môn hoặc Bà-la-môn tạo ra, không do chư thiên tạo ra? sự tận cùng của 
giải thoát này là sự quy định thuộc về chư Phật Thế Tôn do sự đạt được, do sự 
chứng ngộ trí Toàn tri ở cội cây Bồ-đề, tức là "dức Thế T6n."

“C6 trạng thái chuyên nhất [của tâm], vi ấy có thể diệt trừ sự tăm tối, [đức 
Thế Tôn nỏivậyỴ là ĩĩhư thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
:的 Tỳ-khim co niệm, có tâm khẻo được giải thoát, nên loại bỏ sự mong 

muốn ở các pháp ấy. Vi ấy, đủng thời điếm, trong khỉ suy xét toàn diện một cách 
đủng đan ve giáo pháp, có trạng thải chuyên nhất [của tâm], vi ấy có the diệt 
trừ sự tăm tối", [đức Thế Tôn nói vậy].

“Diễn giải kỉnh về Sāriputtaṃ được đầy đủ ・ Phần thứ mười sáu.
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