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8. DIỄN GIẢI KINH HEMAKA
(HEMAKASUTTANIDDESO)

8.1. [Tôn giả Hemaka nỏi rằng:]
"Những người nào trước đây đã giải thích cho con
Khác với lời dạy của đức Gotama [nói rằng]:
'Đã là như vay, sẽ là như vay:
Mọi điêu ây đêu do nghe lời đôn đãi,
Mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ,
Con đã không thích thủ ve điều ấy."
Những người nào trước đây đã giải thích cho con.
Những người nào: Là vị Bà-la-môn Bâvari và những người khác là thầy 

của vị ấy; những vị ấy đã giải thích, đã chỉ dạy, đã chỉ bảo, đã thông báo, đã ấn 
định, đã khai mở, đã chia sẻ, đã làm rõ, đã bày tỏ vê quan diêm của mình, vê 
Sự châp nhận của minh, vê sự ưa thích của mình, vê quan niệm của mình, vê ý 
định của mình, ve chủ tâm của mình.

"Những người nào trước đây đã giải thích cho con" là như thế.
Tôn giả Hemaka nói rằng.
Răng: Từ "icca" này là sự nôi liên các câu văn,... (nt)... tính chát tuân tự 

của các câu văn.
Tôn giả: [Từ "āyasmā" này] là lời nói yêu mến,... (nt)...
Hemaka: Là tên của vị Bà-la-môn ấy,... (nt)... từ kêu gọi.
"Tôn giả Hemaka nói rằng" là như thế.
Khác với lời dạy của đức Gotama: Khác với lời dạy của đức Gotama là 

khác hẳn lời dạy của đức Gotama, trước cả lời dạy của đức Gotama, trước tiên 
so với lời dạy của đức Gotama, so với lời dạy của đức Phật, so với lời dạy của 
đang Chiên Thăng, so với lời dạy của đức Như Lai, so với lời dạy của vị Chúa 
của chư thiên, so với lời dạy của bậc A-la-hán.

"Khác với lời dạy của đức Gotama" là như thế.
Đã là như vây, sẽ là như vay: Nghe nói đã là như vây, nghe nói sẽ là như vây.
"Đã là như vầy, sẽ là như v*y" là như thế.
Mọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi: Họ đã thuyết giảng mọi điều ấy do 

nghe lời đồn đãi, do nghe nói như thế, do sự truyền thừa, do sự thành tựu của 
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việc thu thập kiến thức, do nhân suy nghĩ, do nhân suy luận, do suy đoán theo 
biểu hiện, do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm, không được chính bản thân 
biết rõ, không được tự thân quán xét lại.

6CMọi điều ấy đều do nghe lời đồn đãi,5 là như thế.
Mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ: Mọi điều ấy đều là sự 

tăng trưởng của suy nghĩ, sự tăng trưởng của suy tư, sự tăng trưởng của tư duy, 
sự tăng trưởng của suy tư về dục, sự tăng trưởng của suy tư về sân hận, sự tăng 
trưởng của suy tư về hãm hại, sự tăng trưởng của suy tư về thân quyến, sự tăng 
trưởng của suy tư về xứ sở, sự tăng trưởng của suy tư về chư thiên, sự tăng 
trưởng của suy tư liên quan đến sự trắc ẩn đối với người khác, sự tăng trưởng 
của suy tư liên quan đến lợi lộc, sự trọng vọng, sự nổi tiếng, sự tăng trưởng của 
suy tư liên quan đen việc không bi khi dễ.

"Mọi điều ấy đều là sự tăng trưởng của suy nghĩ5' là như thế.
Con đã không thích thú về điều ấy: Con đã không thích thú, đã không tìm 

đến, đã không đạt đến, đã không tiếp nhận điều ấy.
“Con đã không thích thú về điều ấy" là như thế.
Vì thế, vi Bà-la-môn ấy đã nói rằng:

y
[Tôn giả Hemaka nói răng:]
"Những người nào trước đây đã giải thích cho con
Khác với lời dạy của đức Gotama [nói rằng]:
'Đã là như vầy, sẽ là như vầy y r y \
Mọi điêu ây đêu do nghe lời đôn đãi,
Mọi điêu ây đêu là sự tăng trưởng của suy nghĩ,
Con đã không thích thú về điều 如”

8.2・ Và xin Ngài hãy nói ra cho con vê giáo pháp,
về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiền trí;
Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khỉ song,
Có thê vượt qua sự vướng mác ở thê gian.
Và xin Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp.
Ngài: [Vị Hemaka] nói với đức Thế Tôn.
Xin Ngài hãy nói về giáo pháp. về giáo pháp: Xin Ngài hãy nói ra, hãy 

chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở, hãy chia sẻ, hãy 
làm rõ, hãy bày tỏ toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn 
kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một 
cách trọn vẹn và đây đủ, [gôm có] bôn sự thiêt lập niệm, bôn chánh cân, bôn 
nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy yếu tố đưa đến giác ngộ, đạo 
lộ Thánh thiện tám chi phần, Niết-bàn và sự thực hành đưa đến Niết-bàn.

uVà xin Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp" là như thế.
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về sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiền trí.
Tham ái: Tham ái cảnh sắc,..・(nt)... tham ái cảnh pháp. Sự diệt trừ tham 

ái là sự dứt bỏ tham ái, sự vắng lặng tham ái, sự buông bỏ tham ái, sự tịch tịnh 
tham ai, là bất tử, Niết-ban.

Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyến 
luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiền trí.

uvề sự diệt trừ tham ái, thưa bậc Hiền trí" là như thế.
Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khỉ sống: Sau khi làm cho pháp 

ấy được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi 
làm rõ rệt; sau khi làm cho được hiểu rõ, sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau 
khi minh định, sau khi làm rõ rệt răng: ÍCTât cả các hành là vô thuơng"; sau khi 
làm cho được hiêu rõ, sau khi cân nhác, sau khi xác đinh, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt rằng: "Tất cả các hành là kh8",... (nt)..・"Tất cả các pháp là 
vô ngã9\... (nt)... "Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tánh hoại diệt.,^

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)... vi ây được gọi là có niệm.

Trong khỉ sống: Là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh 
hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi 
bảo dưỡng.

"Sau khi hiểu pháp ấy, con có niệm, trong khi sống" là như thế.
Có thể vượt qua sự vướng mắc ờ thế gian. Sự vướng mắc nói đến tham 

ải, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn 
của bất thiện.

Sự vướng mác: Sự vướng măc với ý nghĩa gì? ... (nt)... được trải rộng, 
được lan rOng” là vướng mắc.

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

Có thể vượt qua sự vướng mắc ờ thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay 
tại thê gian. Có niệm, con có thê vượt qua, có thê vượt lên, có thê vượt khỏi, có 
the vượt qua han, có the vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại the gian.

“C6 thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian^, là như thế.
Vì thế, vi Bà-la-môn ấy đã nói rằng:
fiVa xỉn Ngài hãy nói ra cho con về giáo pháp,
Ve sự diệt trừ tham áỉf thưa bậc Hiền trí;
Sau khi hiểu pháp ấỵf con có niệm, trong khi song,
Có thê vượt qua sự vướng mác ở thê gian."
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8.3. ơ đây, sự xua đi mong muôn và luyên ái ở các vật có vẻ đáng yêu đã được 
thay, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, 
là vi thế Niểt-bàn, bất hoại.
ở dây,... đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được 

nhận thức.
Đã được thấy: Đã được thấy bằng mắt.
Đã được nghe: Đã được nghe băng tai.
Đã được cảm giác: Đã được ngửi bằng mũi, đã được nếm bằng lưỡi, đã 

được xúc chạm bằng thân.
Đã được nhận thức: Đã được nhận thức băng ý.
"d đây?... đã được thấy, đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận 

thức" im nĩiu thế.
ở các vật có vẻ đáng yêu, này Hemaka: Và cái gì ở thế gian là có vẻ dáng 

yêu có vẻ vừa lòng? Mắt ở the gian là có vẻ dáng yêu có vẻ vừa lòng, tai ở the 
gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, mũi ở the gian là có vẻ đáng yêu có vẻ 
vừa lòng, lưỡi ở thế gian là có vẻ đán^ yêu có vẻ vừa lòng, thân ở thế gian là 
có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, ý ở thê gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; 
các sắc ở thế gian là có vẻ đán^ yêu có vẻ vừa lòng, các thinh ở thế gian... các 
hương ở thế gian... các vị ở thê gian... các xúc ở thế gian... các pháp ở thế gian 
là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; nhãn thức ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ 
vừa lòng, nhĩ thức ở thế gian... tỷ thức ở thế gian... thiệt thức ở thế gian... thân 
thức ở thế gian... ý thức ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; nhãn xúc 
ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng, nhĩ xúc ở thế gian... tỷ xúc ở thế 
gian... thiệt xúc ở thế gian..・ thân xúc ở thế gian... ý xúc ở thế gian là có vẻ 
đáng yêu có vẻ vừa lòng; thọ sanh ra từ nhãn xúc ở thế gian... thọ sanh ra từ nhĩ 
xúc ở the gian... thọ sanh ra từ tỷ xúc ở the gian... thọ sanh ra từ thiệt xúc ở the 
gian... thọ sanh ra từ thân xúc ở thế gian... thọ sanh ra từ ý xúc ở thế gian là có 
vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tưởng ở thế gian... thinh tưởng ở thế gian... 
hương tưởng ở thế gian.・・ vị tưởng ở thế gian... xúc tưởng ở thế gian... pháp 
tưởng ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tư ở thế gian.・・ thinh tư 
ở thế gian... hương tư ở thế gian... vị tư ở thế gian... xúc tư ở thế gian... pháp 
tư ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc ái ở thế gian... thinh ái ở thế 
gian... hương ái ở thế gian... vị ái ở thế gian... xúc ái ở thế gian... pháp ái ở 
thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tam ở thế gian... thinh tầm ở thế 
gian... hương tâm ở thê gian..・ vị tâm ở thê gian... xúc tâm ở thê gian... pháp 
tầm ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng; sắc tứ ở thế gian... thinh tứ ở 
thế gian... hương tứ ở thế gian... vị tứ ở thế gian... xúc tứ ở thế gian... pháp tứ 
ở thế gian là có vẻ đáng yêu có vẻ vừa lòng.

UỞ các vật có vẻ đáng yêu, này Hemaka" là như thế.
Sự xua đi mong muôn và luyên ái.
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Mong muốn và luyến ái: 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 châp thủ ở dục, sự che lâp do mong muôn vê dục liên quan đên ngũ dục.

Sự xua đi mong muôn và luyên ái: Sự dứt bỏ mong muôn và luyên ái, sự 
vắng lặng mong muốn và luyến ái, sự buông bỏ mong muốn và luyến ái, sự tịch 
tinh mong muốn và luyến ái là bất tử, Niết-bàn.

"Sự xua đi mong muốn và luyến ái" là như thế.
Vi thế Niết-bàn, bất hoại.
Vi thế Niết-bàn: Vị thế Niết-bàn là vị thế nương tựa, là vi thế trú ẩn, là vị 

thế nương nhờ, là vị thế không sợ hãi.
Bất hoại: Là thường còn, bền vững, trường tòn, không có bản chất biến đổi. 

thế Niết-bàn, bất hoại” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“O đây, sự xua đi mong muôn và luyến ái ở các vật có vẻ đảng yêu đã được 

thẩỵf đã được nghe, đã được cảm giác, đã được nhận thức, này Hemaka, là vi 
thê Niết-bànf bát hoại.

8.4・ Sau khỉ hiếu thông điêu nàyf những người nào có niệm,
Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt,
Và những người ấy luôn luôn yên tinh,
Họ đã vượt qua sự vướng mắc ở the gian.
Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm.
Điều này: Là bất tử, Niết-bàn, tức 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 lìa khỏi luyến 
ái, sự diệt tận, Niết-bàn.

Sau khỉ hiểu thông: Sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, sau khi cân nhắc, 
sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt. Sau khi hiểu thông, sau 
khi hiểu rõ? sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm 
rõ rệt rằng: 6CTất cả các hành là vô thuơng"; sau khi hiểu thông, sau khi hiểu rõ, 
sau khi cân nhắc, sau khi xác định, sau khi minh định, sau khi làm rõ rệt rằng: 
"Tất cả các hành là kh6”,...(nt)... "Tất cả các phấp là vô ng*',...(nt)..・ "Biều 
gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.^,

Những người nào: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Có niệm: Có niệm bởi bốn lý do: Do trạng thái đã phát triển sự thiết lập 

niệm ở việc quan sát thân trên thân là có niệm... (nt)... các vi ấy được gọi là 
có niệm.

"Sau khi hiểu thông điều này, những người nào có niệm^, là như thế.
Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt.
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Đã nhận thức được giáo pháp: Đã nhận thức được giáo pháp, đã biết giáo 
pháp, đã cân nhắc giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã 
minh định giáo pháp. Đã nhận thức được giáo pháp, đã biết giáo pháp, đã cân 
nhác giáo pháp, đã xác định giáo pháp, đã rõ rệt giáo pháp, đã minh đinh giáo 
pháp rằng: "Tát cả các hành là vô thuơng”;...(nt)... "Điều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diet,9

Đã được diệt tắt: Do trạng thái đã được tịch diệt đối với luyến ái là đã được 
tịch diệt; do trạng thái đã được tịch diệt đoi với sân hận là đã được tịch diệt; do 
trạng thái đã được tịch diệt đối với si mê là đã được tịch diệt; do trạn^ thái đã 
được an tinh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng thái đã được v^ig lặng, 
do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch diệt, do trạng thái 
đã được tách lìa, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với sự giận dữ... (nt)..・ đối 
với sự thù hằn,... (nt)... đối với tất cả các pháp tạo tác bất thiện là được an tịnh, 
được yên tinh, được vang lặng, được tịch diệt, được tịch tinh.

"Đã nhận thức được giáo pháp, đã được diệt tắt" là như thế.
Và những người ấy luôn luôn yên tinh.
Yên tịnh: Do trạng thái đã được vắng lặng, do trạng thái đã được tịch diệt 

đối với luyến ái là được yên tịnh,... (nt)... sân hận, ...si mê5 ...sự giận dữ,... sự 
thù hằn, do trạng thái đã được an tịnh, do trạng thái đã được yên lặng, do trạng 
thái đã được yên tinh, do trạng thái đã được thiêu hủy, do trạng thái đã được tịch 
diệt, do trạng thái đã được tách lìa, do trạng thái đã được tịch tịnh đối với tất cả 
các pháp tạo tác bất thiện là được an tinh, được yên tinh, được vắng lặng, được 
tịch diệt, được tịch tịnh; yên tịnh là như thế.

Những người ấy: Là các bậc A-la-hán có lậu hoặc đã được cạn kiệt.
Luôn luôn: Luôn luôn là mọi lúc, mọi thời, thường khi, luôn khi, thường 

xuyên, liên tục, không gián đoạn, tiếp nối liên tục, sanh lên tuần tự [như sóng 
nước], không lưa thưa, không đứt khoảng, không ngừng lại, được liền lặn, 
trước bữa ăn9 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 đầu của tuổi thọ, ở chặng giữa của tuổi thọ, ở chặng cuối của tuổi thọ.

"Và những người ấy luôn luôn yên tjnh” là như thế.
Họ đã vượt qua sự vướng mắc ờ thế gian: Sự vướng mắc nói đến tham 

ái, tức là sự luyến ái, luyến ái mãnh liệt,... (nt)... tham đắm, tham, cội nguồn 
cua bất thiển.

Sự vướng mắc: Sự vướng mắc với ý nghĩa gì? ... (nt)... được trải rộng, 
được lan rộng,9 là vướng mác.

ở thế gian: ở thế gian của khổ cảnh,... (nt)... ở thế gian của các xứ.
Đã vượt qua sự vướng mắc ờ thế gian: Sự vướng mắc này là ở ngay tại 

thế gian. Các vị đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt ra khỏi, đã vượt quá, đã vượt 
qua hẳn, đã vượt qua khỏi sự vướng mắc này ở ngay tại thế gian.
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"Hẹ)đã vượt qua sự vướng mắc ở thế gian,, là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
(íSau khỉ hiểu thông điều này, những người nào có niệm,
Đã nhận thức được giảo pháp, đã được diệt tắt,
Và những người ấy luôn luôn yên tịnh,
Họ đã vượt qua sự vướng mác ở the gian.
Cùng với lúc kết thúc câu kệ ngôn,... (nt)..・"Bạch Ngài, đức Thế Tôn là 

bậc Đạo sư của con, con là người đệ tử.^,
"Diễn giải kinh Hemaka” được hoàn tất.
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