
113. KINH CHÂN NHÂN 
(Sappurisa Suttdỷ

105. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn tru ở Sãvatthi, Jetavana? tại tinh xá ông Anãthapindika 

(Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:

一 Này các Tỷ-kheo!
一 Thưa vâng? bạch Thế Tôn.

_ _ _ r _ _ __________f________ ___________ ， __ _
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói nnư sau:
一 Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông chân nhân pháp và phi chân 

nhân pháp. Các ông hãy nghe và suy nghiệm kỹ? Ta sẽ giảng.
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

f _ .一 - 1 fẩ^\ ， rr\ 9 ■■ i A 、， rTil Ạ ÍT1 rrM 人 rrị A _ _ * ? 1 _Các Tỷ-kheo ây vâng đáp The Ton. Thê Tôn giảng như sau:
一 Này các Tỷ-kheo? thế nào là phi chân nhân pháp? Ở đây, này các Tỷ-kheo? 

có người phi chân nhân xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ấy suy nghĩ 
như sau: “Ta xuất gia từ một gia đình cao sang, còn các Tỷ-kheo này không 
xuất gia từ một gia đình cao sang.” Vì người ấy thuộc gia đình cao sang nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này 
các Tỷ-kheo5 người chân nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì thuộc một gia 
đình cao sang mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không phải từ một 
gia đình cao sang, nhimg người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì 
chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng; ở đây, 
nạười ấy được tán thán.,, Người ấy, sau khi lấy đạo lộ (patipadam) làm chánh 
yếu (antaram)^ không khen mình chê người vì tự mình thuộc vào gia đình cao 
sang. Như vậy, này các Tỷ-kheo? là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi chân nhân xuất gia từ một gia 
đình2 3... (như trên)... xuât gia từ một gia đình đại phú... (như trên)... xuất gia từ 
một gia đình quý phái, người ấy suy nghĩ như sau: “Ta xuất gia từ một gia đình 

2 So patipadaniyeya antaram karitvã. Xem M. III. 14. Bản chữ Hán dịch là "Nhu thị thú hướng đắc chơn đế 
pháp gia";如是趣向得真諦法者(T01. 0026.85. 0561b03).
3 Một Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn hay một thương gia. Xem MA. IV. 98.

1 Kinh tương đương trong bộ Trung A-hàmkỉnh là Chần nhân kinh 真人經(T.01. 0026.85. 0561a20). Tham 
chiếu: Thị pháp phi pháp kinh 是法非法經(T.01. 0048. 0837c21); Tăng.增(T.02. 0125.17.9. 0585al8).
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quý phái, còn các Tỷ-kheo này không xuất gia từ một gia đình quý phai?9 Vì 
người ấy thuộc gia đình quý phái nên khen mình chê người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo? là phi chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người chân nhân suy nghĩ 
như sau: "Không phải vì thuộc vê một gia đình quý phái mà các tham pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu một người xuất gia không phải từ một gia đình quý phái, nhưng người ấy 
hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, 
thời ở đây, người ấy được kính trọng; ở đây, người ấy được tán th§n." Người ấy, 
sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình thuộc 
vào gia đình quý phái. Như vậy? này các Tỷ-kheo? là chân nhân pháp.

4 Xem MI. 192.

106. Lại nữa5 này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân được nhiều người 
biết, có danh xưng. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta được nhiều người biết, 
có danh xưng, còn các Tỷ-kheo này được ít người biết dến, không được trọng 
vẹ)ng.”4 Vì người ấy tự mình được nhiều người biết nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo? là phi chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
chân nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì mình được nhiều người biết đến 
mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia không được nhiều người biết, 
không có danh xưng, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng; ở đây, 
người ấy được tán thán." Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không 
khen mình chê người vì tự mình được nhiều người biết và có danh ximg. Như 
vậy5 này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo5 có người phi chân nhân được các vật [cúng 
dường] như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa? y liệu trị bệnh. Người ấy suy 
nghĩ như sau: "Ta nhận được các vật [cúng dường] như y phục, các đồ ăn khât 
thực? sàng tọa5 y liệu trị bệnh, còn các Tỷ-kheo này không nhận được y phục, 
các đồ ăn khất thực, sàng tọa, y liệu trị bệnh?9 Vì người ấy thâu nhận được như 
vậy nên khen mình chê người. Như vậy? này các Tỷ-kheo, là phi chân nhân 
pháp. Và này các Tỷ-kheo, người chân nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì 
tự mình nhận được các vật [cúng dường] như y phục, các đồ ăn khất thực, sàng 
tọa5 y liệu trị bệnh mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến 
đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một nguời xuất gia không nhận 
được các vật [cúng dường] như y phục, các đô ăn khât thực, sàng tọa, y liệu trị 
bệnh, nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, 
hành trì thuận pháp, thời ở đây? người ấy được kính trọng; ở đây, người ấy được 
tán than?9 Người ây, sau khi lây đạo lộ làm chánh yêu, không khen mình chê 
người vì tự mình được thâu nhận như vậy. Như vậy? này các Tỷ-kheo5 là chân 
nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo? có người phi chân nhân là người nghe nhiều. 4 
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Người ấy suy nghi như sau： "Ta là người nghe nhiều, còn các Tỷ-kheo này 
không nghe nhiều.,, Người ấy do được nghe nhiều nên khen mình chê người. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người 
chân nhân suy nghĩ như sau: "Không phải vì nghe nhiều mà các tham pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu có người không nghe nhiều nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận 
pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ây được kính 
trọng; ở đây, người ây được tán thán.'' Người ây5 sau khi lây đạo lộ làm chánh 
yêu5 không khen mình chê người vì tự mình được nghe nhiêu. Như vậy? này các 
Tỷ-ỉdieo, là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân là bậc Trì luật. Người 
ấy suy nghĩ như sau: “Ta là bậc Trì luật, còn các Tỷ-kheo này không là bậc Trì 
1喚."Do tự mình trì Luật nên người ấy khen mình chê người. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo? người chân nhân suy nghĩ 
như sau: "Không phải vì tự mình là bậc Trì luật mà các tham pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu có 
người không phải là bậc Trì luật, nhưng người này hành trì đúng pháp và thuận 
pháp5 hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây5 người ấy được kính 
trọng; ở đây, người ấy được tán thanZ, Người ấy5 sau khi lấy đạo lộ làm chánh 
yếu, không khen mình chê người vì tự mình là bậc Trì luật. Như vậy5 này các 
Tỷ-kheo? là chân nhân pháp.

Lại nữa? này các Tỷ-kheo? có người phi chân nhân là người thuyết pháp. 
Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người thuyết pháp, còn các Tỷ-kheo này 
không phải là người thuyết pháp." Vì tự mình là người thuyết pháp nên người 
ấy khen mình chê người. Như vậy? này các Tỷ-kheo5 là phi chân nhân pháp. 
Và người chân nhân5 này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: "Không phải do tự 
mình là bậc thuyết pháp mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nấu một người không phải 
là người thuyết pháp, nhưng hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây? người ấy được kính trọng; ở đây? người 
ấy được tán thAn." Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen 
mình chê người vì tự mình là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo? là 
chân nhân pháp.

107. Lại nữa, này các Tỷ-kheo5 có người phi chân nhân là người theo hạnh 
sống ở rừng núi. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người theo hạnh sống ở 
rừng núi, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh sống ở rừng núi." Người ấy 
vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi nên khen mình chê người. Như vậy? này 
các Tỷ-kheo? là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến 
đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh sống ở rừng núi, nhưng hành trì đúng 
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pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở dây, người 
ấy được kính trọng; ở đây, người ấy được tán than/9 Người ấy, sau khi lấy đạo lộ 
làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng 
núi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

Lại nữa? này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân thẹo hạnh mặc phấn tảo 
y. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người theo hạnh mặc phấn tảo y, còn các 
Tỷ-kheo này không là người theo hạnh mặc phấn tảo y."Người này do tự mình 
theo hạnh mặc phấn tảo y nên khen mình chê người. Như vậy? này các Tỷ-kheo, 
là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân5 này các Tỷ-kheo5 suy nghĩ như 
sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh mặc phấn tảo y mà các tham pháp đi 
đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu một người không theo hạnh mặc phấn tảo y, nhưng người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây5 người 
ấy được kính trọng; ở đây? người ấy được tán thán?5 Người ấy, sau khi lấy đạo 
lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

5 Đây là 9 hạnh trong 13 hạnh Đầu-đà. Vỉsm. 61ff.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo? có người phi chân nhân là người theo hạnh khất 
thực. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta theo hạnh khất thực, còn các Tỷ-kheo này 
không theo hạnh khất thực?9 Người ấy do tự mình theo hạnh khất thực nên khen 
mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. Và người 
chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: uKhông phải vì tự mình theo 
hạnh khất thực mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các si pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh khất thực5 
nhưng người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành 
trì thuận pháp, thời ở đây? người ấy được kính trọng; ở dây, người ấy được tán 
thán." Người ấy, sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người 
vì tự mình theo hạnh khất thực. Như vậy? này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi chân nhân theo hạnh sống dưới 
gốc cây.5 Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người theo hạnh sống dưới gốc 
cây, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh sống dưới gốc cay.99 Người ấy do 
tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây nên khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, 
suy nghĩ như sau: "Không phải vì tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các si pháp đi 
đến đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh sống dưới gốc cây, nhimg người 
ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, 
thời ở dây, người ấy được kính trọng; ở dây, người ấy được tán thán.” Người ấy, 
sau khi lấy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình theo 
hạnh sống dưới gốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo5 là chân nhân pháp.
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo? có người phi chân nhân theo hạnh sống tại nghĩa
địa... (như trên)... theo hạnh sống ngoài trời... (như trên)... theo hạnh thường
ngồi [không nằm]... (như trên)... theo hạnh ngồi tại chỗ mời... (như trên)... theo
hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Người ấy suy nghĩ như sau: "Ta theo hạnh chỉ ăn
một lần ngồi, còn các Tỷ-kheo này không theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi.59 Do
tự mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi nên khen mình chê người. Như vậy? này
các Tỷ-kheo? là phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy
nghĩ như sau: "Không phải vì mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi mà các tham
pháp đi đên đoạn trừ, hay các sân pháp đi đên đoạn trừ, hay các si pháp đi đên
đoạn trừ. Nếu một người không theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi, nhưng hành trì
đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đay,
người ấy được kính trọng; ở đây, người ấy được tán than?9 Người ẫy, sau khi lấy
đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn một
lần ngồi. Như vậy, này các Tỷ-kheo5 là chân nhân pháp.

108. Lại nữa, này các Tỷ-kheo5 có người phi chân nhân ly dục, ly bất thiện
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm
có tứ. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta là người chứng được Thiền thứ nhất, các
Tỷ-kheo này không chứng được Thiền thứ nh*t." Người ấy do tự mình chứng
được Thiền thứ nhất nên khen mình chê người. Như vậy5 này các Tỷ-kheo, là
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau:
uĐịnh Thiền thứ nhất, tự tánh là vô tham ái, Thế Tôn đã nói như vậy. Những
ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự nó được đổi khWc."6 Người ấy, sau khi lấy vô
tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định Thiền
thứ nhât. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo? có người phi chân nhân diệt tầm và tứ5 chứng và
trú Thiền thứ hai? một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội
tình nhất tâm... chứng và trú Thiền thứ ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Người
ấy suy nghĩ như sau: “Ta chứng đắc định Thiền thứ tư, còn các Tỷ-kheo này
không chứng đắc định Thiền thứ tư." Người ấy vì chứng đắc định Thiền thứ tư
ây nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo? là phi chân nhân pháp.
Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau: "Định Thiền thứ tư,
tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác,
thời tự nó được đổi khác.^, Người ấy, sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu,
không khen mình chê người vì chứng đắc định Thiền thứ tư. Như vậy9 này các
Tỷ-kheo5 là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân vượt lên mọi sắc tưởng,
diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng, người ấy nghĩ
rằng: “Hu không là vô biOn”, chứng và trú Không vô biên xứ. Người ấy suy

6 Atammayată. Đây là nỉttanhatã trong khi tammaỵatã là tanhã. Xem M. I. 319 và III. 22Q; MA. IV. 99; A.
I. 150 và III. 444. Bản chữ Hán dịch có khác: "Chân nhân pháp giả tác như thị quán: Sơ thiền giả, Thế Tôn
thuyêt vô lượng chủng, nhược hữu kê giả thị vi ái giả. Bỉ nhân thử, đăc cúng dường cung kính ;真人法者作
而車顧：勒磷；往尊證簸覇，署看計著落譲也我因ft, (rX)l.0026.85?056lc28).
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nghĩ như sau: "Ta chứng được định Không vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo này
không chứng được định Không vô biên xứ." Người ấy vì chứng được định
Không vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy? này các Tỷ-kheo, là
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo? suy nghĩ như sau:
"Định Không ỴÔ biên xứ, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những
ai nghĩ như thế này, thế khác5 thời tự nó được đổi khác.^ Người ấy, sau khi lấy
vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định
Không vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo? là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo5 có người phi chân nhân, vượt lên Không vô biên
xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên,\ chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy suy
nghĩ như sau: "Ta chứng được định Thức vô biên xứ, còn các Tỷ-kheo này
không chứng được định Thức vô biên xú\" Người ấy vì chứng được định Thức
vô biên xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo? là phi chân
nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo? suy nghĩ như sau: 4íĐịnh
Thức vô biên xứ, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ
thế này, thế khác5 thời tự nó được đổi khác." Người ấy, sau khi lấy vô tham ái
làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định Thức vô biên
xứ. Như vậy9 này các Tỷ-kheo? là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo5 có người phi chân nhân vượt lên một cách hoàn
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gi", chứng và trú Vô sở hữu
xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta chứng được định Vô sở hữu xứ, còn các
Tỷ-kheo này không chứng được định Vô sở hữu xứ." Người ấy vì chứng được
định Vô sở hữu xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo? suy nghĩ như sau:
uĐịnh Vô sở hữu xứ, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai
nghĩ thế này, thế khác, thời tự nó được đổi khểic." Người ấy, sau khi lấy vô tham
ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được định Vô sở hữu
xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi chân nhân vượt lên Vô sở hữu xứ,
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau: “Ta chứng
được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được
định Phi tưởng phi phi tưởng Người ấy vì chứng được định Phi tưởng
phi phi tưởng xứ ấy nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo? là
phi chân nhân pháp. Và người chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau:
"Định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tự tánh là vô tham ái. Thế Tôn đã nói như
vậy. Những ai nghĩ thế này, thế khác, thời tự nó được đổi khác.,, Người ấy, sau
khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy5 này các Tỷ-kheo, là chân nhân pháp.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo? người chân nhân sau khi vượt lên Phi tưởng phi
phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ? các
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lậu hoặc của vị này được đoạn trừ.7 Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này không nghĩ 
mình là8 bất cứ vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ nào, không nghĩ đến bất cứ 
vì sự việc gì.9

7Parikkhayãpenti, thay cho từ thường dùngparikkhĩriã honti. MA. IV. 99 giải thích đây chỉ cho bậc Bất Lai, 
các phàm phu không được như vậy.
8 Puggala. Xem 山.IV 99-100.
9 Na kinci na kuhỉncỉ na kenaci manhati. Xem M. III. 103, na katthaci na kuhinci.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy.




