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4. DIỄN GIẢI KINH METTAGŪ
(METTAGŪSUTTANIDDESO)

4.1. [Tôn giả Mettāya nói rằng:] “Thua đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài 
hãy trả lời tôi vê điêu này, Tôi nghĩ răng, Ngài là bậc đã đạt được sự hiếu 
biết, có bản thân đã được tu tập, Từ đâu mà các khổ này đã được khởi 
lênf bất ke loại nào ở the gian, với nhiều hình thức?"
Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lòi tôi về điều này.
Tôi hỏi: Có ba loại câu hỏi: Cau hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy, câu hỏi 

để trao đổi điều đã thấy, câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn.
Câu hỏi để làm sáng tỏ điều chưa thấy là loại nào? Thông thường, đối với 

tướng trạng chưa được biết, chưa được thấy, chưa được cân nhắc, chưa được 
xác định, chưa được rõ rệt, chưa được minh đinh thì người ta hỏi câu hỏi để 
biết, để thấy, để cân nhắc, để xác định, với mục đích được rõ rệt, với mục đích 
minh định vê điêu ây. Đây là câu hỏi đê làm sáng tỏ điêu chưa thây.

Câu hỏi để trao đổi điều đã thấy là loại nào? Thông thường, đối với tướng 
trạng đã được biết, đã được thấy, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được 
rõ rệt, đã được minh đinh thì người ta hỏi câu hỏi nhằm mục đích trao đổi cùng 
với các vị sáng suốt khác. Đây là câu hỏi để trao đổi điều đã thấy.

Câu hỏi để cắt đứt sự nhầm lẫn là loại nào? Thông thường, người bị rơi vào 
sự ngờ vực, bị rơi vào sự nhầm lẫn, bị sanh lên sự lưỡng lự rằng: 'Thải chăng 
như vầỵ là dúng, phải chăng là khônẹ đúng, là cái gì đây, là thế nào day?59 
Người ây hỏi câu hỏi nhăm mục đích cát đứt sự nhâm lân. Đây là câu hỏi để cắt 
đứt sự nhầm lẫn. Đây là ba loại câu hỏi.

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi của loài người, câu hỏi của phi 
nhân, câu hỏi của vị [Phật] đã được hóa hiện ra.

Câu hỏi của loài người là loại nào? Loài người đi đến gặp đức Phật Thế Tôn 
và hỏi câu hỏi: Các vi Tỳ-khmi hỏi, các vi Tỳ-khưu-ni hỏi, các nam cư sĩ hỏi, 
các nữ cư sĩ hỏi, các vị vua hỏi, các vi Sát-đế-lỵ hỏi, các vị Bà-la-môn hỏi, các 
thương buôn hỏi, các kẻ nô lệ hỏi, các người tại gia hỏi, các vi xuất gia hỏi. Đây 
là câu hỏi của loài người.

Câu hỏi của phi nhân là loại nào? Các phi nhân đi đến gặp đức Phật Thế 
Tôn và hỏi câu hỏi: Các loài rồng hỏi, các loài linh điểu hỏi, các dạ-xoa hỏi, các 
a-tu-la hỏi, các càn-thát-bà hỏi, các vị Đại Thiên vương hỏi, các Thiên chủ hỏi, 
các Phạm thiên hỏi, các thiên nhân hỏi. Đây là câu hỏi của phi nhân.
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Câu hỏi của vị [Phật] do thần thông biến hóa ra là loại nào? Đức Thế Tôn 
hóa hiện ra hình dáng vị [Phật] được tạo thành bởi ý, có tất cả các bộ phận thân 
thể lớn nhỏ, có giác quan không bị khiếm khuyết. Vị [Phật] do thần thông biến 
hoa ra áy đi đen gặp đức Phạt The Ton va hoi cau hỏi, đức Thê Tôn trả lơi. Đây 
là câu hỏi của vi [Phật] đã được hóa hiện ra. Đây là ba loại câu hỏi.

Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích của bản thân, câu hỏi 
vê lợi ích của người khác, câu hỏi vê lợi ích của cả hai. Còn có ba loại câu hỏi 
khác nữa: Câu hỏi ve lợi ích trong đời này, câu hỏi ve lợi ích trong đời sau, câu 
hỏi về lợi ích tối thượng. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về lợi ích 
của sự không tội lôi5 câu hỏi vê lợi ích của sự không ô nhiêm, câu hỏi vê lợi ích 
của sự trong sạch. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi ve quá khứ, câu hỏi 
về vị lai, câu hỏi về hiện tại. Còn có ba loại cau hỏi khác nữa: Câu hỏi về nội 
phần, câu hỏi về ngoại phần, câu hỏi về nội phần và ngoại phần. Còn có ba loại 
câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về thiện, câu hỏi về bất thiện, câu hỏi về vo ký. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi về uẩn, câu hỏi về giới, câu hỏi về xứ. Còn 
có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi vê thiêt lập niệm, câu hỏi vê chánh cân, 
câu hỏi về nền tảng của thần thông. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: Câu hỏi 
về quyền, câu hỏi về lực, câu hỏi về giác chi. Còn có ba loại câu hỏi khác nữa: 
Câu hỏi về Bạo, câu hỏi về Quả, câu hỏi về Niết-bàn.

Tôi hỏi Ngài: Tôi hỏi Ngài, tôi yêu càu Ngài, tôi thỉnh cầu Ngài, tôi đặt 
niềm tin ở Ngài, xin Ngài hãy thuyết giảng cho tôi. "Tôi hỏi Ngài" là như thế.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính...(nt)..・ sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “dức Thế 代n.”

Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này: Xin Ngài hãy nói, hãy chỉ dạy, hãy 
chỉ bảo, hãy thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở? hãy chia sẻ, hãy làm rõ, hãy 
bày tỏ.

"Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xin Ngài hãy trả lời tôi về điều này^, là 
như thế.

Tôn giả Mettagũ nói rằng.
Rằng: [Từ "记c。" này] là sự nối liền các câu văn,... (nt)..・
"Tôn giả Mettagũ nói lẳng” là như thế.
Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được 

tu tập: Tôi nghĩ về Ngài rằng: "Là bậc đã đạt được sự hiểu biếf\ Tôi nghi về 
Ngài rằng: "Là bậc có bản thân đã được tu tập9\ [tôi nghĩ như vậy] tôi biêt như 
vậy, tôi hiểu như vậy, tôi nhận thức như vậy, tôi thừa nhận như vậy, tôi thấu 
triệt như vậy.

Bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã đươc tu tập: Đức Thế Ton 
là bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là thế nào? Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn 
đạo, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực,...(nt)..・ trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy 
rõ? chánh kiến. Với các sự hiểu biết ấy, đức Thế Tôn đã đi đến điểm cuối đoi 
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với sanh-già-chết, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi 
đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, 
đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi tru ẩn, đã đạt 
đến nơi tru ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến 
nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến 
bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết- 
bàn. "Người đã đi đến điểm cuối của các sự hiểu biết" là bậc đã đạt được sự 
hiểu biết, hoặc "người đã đi đến điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết" là bậc đã 
đạt được sự hiểu biết, hoặc là bậc đã đạt được sự hiểu biết do trạng thái đã hiểu 
biết về bảy pháp: Sự nhận thức sai trái về thân đã được hiểu biết, sự hoài nghi 
đã được hiểu biết, sự bám víu vào giới và phận sự đã được hiểu biết, sự luyến 
ái... sân hận... si mê... ngã mạn đã được hiên biêt; đôi với người này, các ác 
bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả 
khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết.

1. [Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã suy gẫm toàn bộ các loại kiến 
thức thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-la-mônf vi đã xa lìa sự luyến ải ở 
tất cả các cảm thọ, vị đã vượt qua mọi kiến thức, vi ấy là 'bậc đã đạt được sự 
hiểu biết.，"

Đức Thế Tôn là bậc đã đạt được sự hiểu biết nghĩa là như vậy.
Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là thế nào? Đức Thế Tôn 

có thân đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã 
được tu tập, có việc thiết lập niệm đã được tu táp, có chánh cần đã được tu tập, 
có nền tảng của thần thông đã được tu táp, có quyền đã được tu tập, có lực đã 
được tu tập, có yếu tố đưa đến giác ngộ đã được tu tập, có đạo đã được tu tập, có 
ô nhiễm đã được dứt bỏ, có sự không xao động đã được thấu triệt, có sự diệt tận 
đã được chứng ngộ; 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 tương tự như biển cả, không nhỏ nhoi, vĩ đại, sâu 
thẳm, không thể đo lường, khó thâm nhập, có nhiều báu vật, Ngài có pháp hành 
xả ở sáu tình huống: Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, không có ý ưa thích cũng 
không có ý ghét bỏ, hành xả, Ngài sống có niệm, có sự nhận biết rõ; sau khi 
nghe âm thanh bằng tai,...(nt)... sau khi ngửi hương bằng mũi5... (nt)... sau 
khi nếm vị bằng lưỡi,... (nt)... sau khi xúc chạm bằng thân,... (nt)... sau khi 
nhận thức pháp bằng ý, không có ý ưa thích cũng không có ý ghét bỏ, hành xả, 
Ngài sống có niệm, có sự nhận biết rõ.

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý, Ngài không khao khát, 
không vui mừng, không làm sanh khởi luyến ái; thân của Ngài trụ vững, tâm 
của Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau 
khi thây cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc không hợp ý, Ngài không khó chịu, 
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không có tâm bực bội, không có ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ 
vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát. Sau 
khi nghe âm thanh bằng tai,..・(nt)... Sau khi ngửi hương bằng mũi,... (nt)・・・ 
Sau khi nếm vi bằng lưỡi,... (nt)... Sau khi xúc chạm bằng thân,... (nt)... Sau 
khi nhận thức pháp bằng ý, Ngài không khao khát, không vui mừng, không làm 
sanh khởi luyên ái; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài trú ở nội phần, khéo 
được tồn tại, khéo được giải thoát. Trái lại, sau khi nhận thức pháp bằng ý, đối 
với pháp không hợp ý, Ngài không khó chịu, không có tâm bực bội, không có 
ý lui sụt, không có ý tức giận; thân của Ngài trụ vững, tâm của Ngài tru ở nội 
phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát.

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, đối với sắc hợp ý hay không hợp ý, thân 
của Ngài trụ vững, tâm của Ngài tru ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được 
giải thoát. Sau khi nghe âm thanh bằng tai,... (nt)..・ Sau khi nhận thức pháp 
bằng ý5 đối với pháp hợp ý hay không hợp ý, thân của Ngài trụ vững, tâm của 
Ngài trú ở nội phần, khéo được tồn tại, khéo được giải thoát.

Sau khi thấy cảnh sắc bằng mắt, Ngài không luyến ái ở vật đáng luyến ái, 
không sân hận ở vật đáng sân hận, không si mê ở vật đáng si mê, không bực 
tức ở vật đáng bực tức, không say đắm ở vật đáng say đắm, không bị ô nhiễm 
ở vật đáng bi ô nhiễm. Sau khi nghe âm thanh bằng tai,... (nt)..・ Sau khi nhận 
thức pháp bằng ý, Ngài không luyến ái ở vật đáng luyến ái, không sân hận ở vật 
đáng sân hận, không si mê ở vật đáng si mê5 không bực tức ở vật đáng bực tức, 
không say đắm ở vật đáng say đắm, không bị ô nhiễm ở vật dáng bị ô nhiễm. 
ở điều đã được nghe chỉ là điều đã được nghe, ở điều đã được thay chỉ là điều 
đã được thấy, ở điều đã được cảm giác chỉ là điều đã được cảm ệiác, ở điều đã 
được nhận thức chỉ là điều đã được nhận thức, Ngài không bi lẩm nhơ ở điều 
đã được thấy, không bị lấm nhơ ở điều đã được nghe, không bị lấm nhơ ở điều 
đã được cảm giác, không bi lấm nhơ ở điều đã được nhận thức, về điều đã 
được thây, Ngài không có sự đên gân, không có sự xa lánh, không nương tựa, 
không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bị ràng buộc, sống với tâm đã 
được làm trở thành không còn giới hạn. Vê điêu đã được nghe... (nt)... Vê điêu 
đã được cảm giác... (nt)... về điều đã được nhận thức, Ngài không có sự đến 
gần, không có sự xa lánh, không bị trói buộc, đã được thoát khỏi, không bi ràng 
buộc, sống với tâm đã được làm trở thành không còn giới hạn.

Mắt của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nhìn cảnh sắc bằng mắt. Mong 
muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm khéo được 
giải thoát. Tai của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nghe âm thanh bằng 
tai. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có tâm 
khéo được giải thoát. Mũi của đức Thế Tôn hi卽 hữu, đức Thế Tôn ngửi hương 
bằng mũi. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế Tôn có 
tâm khéo được giải thoát. Lưỡi của đức Thế Tôn hiện hữu, đức Thế Tôn nếm 
vị bằng lưỡi. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không c6, đức Thế Tôn 
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CO tam kheo được giải thoát. Than cua đức The Ton hiện hữu, đức Thê Tôn xúc 
chạm bằng thân. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không có, đức Thế 
Tôn co tâm kheo được giải thoát. Y cua đức The Ton hiện hữu, đức Thê Tôn 
nhận thức pháp bàng ý. Mong muốn và luyến ái của đức Thế Tôn không c6, đức 
Thế Tôn có tâm khéo được giải thoát.

Mắt có sự thỏa thích ở sắc, thích thú ở sắc, vui thích ở sắc; mắt của đức Thế 
Tôn đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và 
Ngài thuyết pháp về sự thu thúc đối với mắt. Tai có sự thỏa thích ở âm thanh, 
thích thú ở âm thanh, vui thích ở âm thanh... (nt)... Mũi có sự thỏa thích ở 
hương, thích thú ở hương, vui thích ở hương. Lưỡi có sự thỏa thích ở vị nếm, 
thích thú ở vị nếm, vui thích ở vị nếm; lưỡi của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, 
đã được bảo vệ, đã được hộ trì, đã được thu thúc; và Ngài thuyết pháp về sự thu 
thúc đối với lưỡi. Thân có sự thỏa thích ở xúc chạm, thích thú ở xúc chạm, vui 
thích ở xúc chạm... (nt)... Ý có sự thỏa thích ở pháp, thích thú ở pháp, vui thích 
ở pháp; ý của đức Thế Tôn đã được rèn luyện, đã được bảo vệ, đã được hộ trì,

, 、 M.， \ xẨ* r • r ■ .đã được thu thúc; và Ngài thuyêt pháp vê sự thu thúc đôi với ý.
2. Người ta đưa [ngựa] đã được rèn luyện đến nơi tụ hột Đức vua cỡi lên 

[ngựa] đã được rèn luyện. Người đã được rèn luyện chịu đựng lời mang nhiếc 
là hạng nhất giữa loài người

3. Quỷ báu thay những con lừa đã được thuần hóa, những con ngựa Sỉndhu 
thuân chủng và những con voi thuộc loài không tượng, người đã tự rèn luyện 
bản thân là quỷ báu hơn cả,

4. Bởi vì chẳng phải nhờ vào những cỗ xe ấy mà có thể đi đến nơi chưa đi 
đên [Nỉêt-bàn]f như là nhờ vào bản thân đã khéo được rèn luyện. Do nhờ đã 
được rèn luyện mà người đã được rèn luyện đi đên [Niêt-bàn].

5. Các vỉ không lay động ở các trạng thái kiêu mạn, đã được thoát khỏi việc 
sanh ra lần nữa, đã đạt đến lãnh vực của các bậc đã được rèn luyện, các vị ấy 
là những người chiến thắng ở thế gian.

6. Vi nào có các giác quan đã được tu tập, ở nội phần, ở ngoại phần và ở 
toàn the the gian, sau khi thau hiểu đời này và đời sauf vị có bản thân đã được 
tu tập chờ đợi thời diêm, vi ây là đã được huân luyện,

Đức Thế Tôn có bản thân đã được tu tập nghĩa là như vậy.
Tôi nghĩ rằng Ngài là bậc đã đạt được sự hiểu biết, có bản thân đã được 

tu tập. Từ đâu mà các khổ này đã được khỏi lên?
Từ đâu mà: Các cụm từ ^evannu kho'： nu kho”, "kinnu kho", ^kathannu 

kho" là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi 
do không dứt khoát. “Từ đâu mà" là như thế.

Các khổ: Là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu-bi-khổ- 
iru-não5 kho ở địa ngục, khổ ở loài thú, khổ ở thân phận nga quỷ, khổ của loài 
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người, khô bát nguôn từ việc nhập thai, khô bát nguôn từ việc trụ thai, khô bát 
nguồn từ việc ra khỏi thai, khô găn liên sau khi sanh ra, khô do kẻ khác áp đặt 
sau khi sanh ra, khổ do sự ra sức của bản thân, khổ do sự ra sức của kẻ khác, 
khổ do [thọ] khổ, khổ do pháp tạo tác, khổ do sự biến đổi; 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, suyễn, sổ mũi, nhiệt, cảm sốt, đau bụng, xây xẩm, kiết 
lỵ, đau bụng bão5 dịch tả, phong cùi, khối u, bệnh chàm, lao phổi, động kinh, 
mụt9 nhọt, ghẻ ngứa, sảy, loét tay chân, máu và mật, bệnh tiểu đường, bệnh trĩ, 
ghẻ lở, loét hậu môn, bệnh phát khởi từ mật, bệnh phát khởi từ đàm, bệnh phát 
khởi từ gió, bệnh tổng hợp do mật-đàm-gió, bệnh sanh lên vì thay đổi thời tiết, 
bệnh sanh lên vì bốn oai nghi không đồng đều, bệnh thuộc dạng cấp tính, bệnh 
sanh lên vì quả của nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, các xúc 
chạm vơi ruôi, muôi, gio, năng va các loai bo sát la kho, cai chét của mẹ la khô, 
cái chết của cha là khổ, cái chết của anh [em] trai là khổ, cái chết của chị [em] 
gái là khô, cái chét của con trai là khô, cái chét của con gái là khô, sự tôn hại vê 
thân quyến là khổ, [sự tổn hại vì bệnh tật là khổ] sự tổn hại về của cải là khổ, sự 
tôn hại vê giới là khô, sự tôn hại vê kiên thức là khô, đôi với những pháp nào có 
sự khởi lên ban đầu được nhận biết. có sự diệt tận lúc biến mất được nhận biết. 
CÓ quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả thành tựu, 
CÓ sác nương vào danh, có danh nương vào săc, bị theo sau bởi sanh, bị đeo 
đuổi bởi già, bị thống tri bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở khổ, là 
không nơi nương tựa, là không nơi tru ẩn, là không nơi nương nhờ, có trạng thái 
không nơi nương nhờ; các điều này được gọi là khổ.

Vị ây hỏi vê nguồn gôc? hỏi vê nhân, hỏi vê căn nguyên, hỏi vê nguôn xuât 
phát, hỏi về nguồn sanh khởi, hỏi về nguồn phát khởi, hỏi về yếu tố nuôi dưỡng, 
hỏi về đối tượng, hỏi về duyên khởi, hỏi về nhân sanh khởi của các khổ này: 
“Các khô này khởi lên từ đâu, sanh ra từ đâu, sanh khởi từ đâu, hạ sanh từ đâu, 
phát sanh từ đâu, xuất hiện từ dâu, có cái gì là căn nguyên, có cái gì là nhân 
sanh khởi, có cái gì là mầm sanh khởi, có cái gì là nguồn sanh khởi?,, Vị ấy chất 
vấn, yêu cầu, thỉnh cầu, đặt niềm tin.

“Từ đâu mà các khổ này đã được khởi lên?^, là như thế.
Bất kể loại nào ờ thế gian, với nhiều hình thức.
Bất kể loại nào: Là tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một 

cách trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ "ye keci" này là lối nói của sự bao gồm.
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.

Với nhiêu hình thức: Các khô có nhiêu loại, có những kiêu cách khác nhau.
"Bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức" là như thế.
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng:
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[Tôn giả Metta^ū nói rằng:] ''Thưa đức Thế Tôn, tôi hỏi Ngài. Xỉn Ngài 
hãy trả lời tôi vê điêu này. Tôi nghĩ răng Ngài là bậc đã đạt được sự hỉêu biêt, 
có bản thân đã được tu tập. Từ đâu mà các khô này đã được khởi lên, bát kê 
loại nào ở the gian, với nhiều hình thức?"

4.2. [Đức Thế Tôn nói: "'Này Mettagū] quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn 
sanh khởi của khô. Ta sẽ tuyên thuyết vê điêu ây cho ngươi theo như điêu 
Ta nhận biết, Các khẻ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tải sanh, bất 
ke loại nào ở the gian, với nhiều hình thức."
Quả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khỏi của khổ.
Của khổ: Của khổ sanh, của khổ già, của khổ bệnh, của khổ chết, của khổ 

do sầu-bi-khổ-ưu-não.
Ngươi đã hỏi về nguồn sanh khởi: Ngươi hỏi về nguồn gốc, ngươi hỏi 

về nhân, ngươi hỏi về căn nguyên, ngươi hỏi về nguồn xuất phát, ngươi hỏi 
về nguồn sanh khởi, ngươi hỏi về nguồn phát khởi, ngươi hỏi về yếu tố nuôi 
dưỡng, ngươi hỏi về đối tượng, ngươi hỏi về duyên khởi, ngươi hỏi về nhân 
sanh khởi của khổ, ngươi yêu cầu, ngươi thỉnh cầu, ngươi đặt niềm tin.

uQuả thật ngươi đã hỏi Ta về nguồn sanh khởi của khổ,9 là như thế.
Đức Thế Tôn nói: Này Mettagū: Đức Thế Tôn xưng hô với vi Bà-la-môn 

ấy bằng tên. '
Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 

chứng ngộ, tức là "dức Thế l^n."
“Dức Thế Tôn nói: Này Mettagũ" là như thế.
Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết
Điều ấy: Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn gốc, Ta sẽ tuyên thuyết về nhân, Ta 

sẽ tuyên thuyết về căn nguyên, Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn xuất phát, Ta sẽ 
tuyên thuyết về nệuồn sanh khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về nguồn phát khỏi, Ta sẽ 
tuyên thuyết về yêu tố nuôi dưỡng, Ta sẽ tuỵên thuyết về đối tượng, Ta sẽ tuyên 
thuyết về duyên khởi, Ta sẽ tuyên thuyết về nhân sanh khởi của khổ, Ta sẽ chỉ 
dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, Ta sẽ ấn đinh, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, 
Ta sẽ làm rõ, Ta sẽ bày tỏ. "Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho nguôi" là như thế.

Theo như điều Ta nhận biết: Theo như điều Ta đang nhận biết, dang hiểu, 
đang nhận thức, đang thừa nhận, đang thấu triệt, không do nghe lời đon đãi, 
không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu 
của việc thu thập kiến 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 
diêm, Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được chính bản thân biết rõ, đã 
được tự thân quán xét lại.

"Ta sẽ tuyên thuyết về điều ấy cho ngươi theo như điều Ta nhận biết" là 
như thế.
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Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh.
Mầm tái sanh: Có mười mầm tái sanh: Tham ái là mầm tái sanh, tà kiến 

là mầm tái sanh, ô nhiễm [luyến ái, sân hận, v.v...] là mầm tái sanh, nghiệp 
[thiện, ác] là mầm tái sanh, uê hạnh [về thân, khâu, ý] là mầm tái sanh, yếu tố 
nuôi dưỡng [bốn loại vật thực] là mầm tái sanh, bất bình là mầm tái sanh, bốn 
nguyên tố [đất, nước, lửa, gió] đã được chấp thủ là mầm tái sanh, sáu nội xứ là 
mầm tái sanh, sáu nhóm thức là mầm tái sanh; tất cả các khổ với ý nghĩa khó 
chiu đựng là mầm tái sanh; các điều này được gọi là mười mầm tái sanh.

Các khổ: Là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu-bi-khổ-ưu- 
não9 khổ ở địa ngục,... (nty.. sự tổn hại về kiến thức là khổ, đối với những pháp 
nào có sự khởi lên ban đau được nhận biết, có sự diệt tận lúc biến mất được 
nhận biết, có quả thành tựu nương vào hành động, có hành động nương vào quả 
thành tựu, có sắc nương vào danh, có danh nương vào sắc, bi theo sau bởi sanh, 
bi đeo đuổi bởi già, bị thống trị bởi bệnh, bị hành hạ bởi chết, được thiết lập ở 
khổ, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ẩn, là không nơi nương nhờ, có 
trạng thái không nơi nương nhờ, các điều này được gpi là kho. Các khổ này 
phát khởi, xuất phát, sanh ra, sanh khởi, hạ sanh, xuât hiện, có mầm tái sanh 
là căn nguyên, có mầm tái sanh là nhân, có mầm tái sanh là duyên, có mầm tái 
sanh là lý do.

“Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh" là như thế.
Bất kể loại nào ờ thế gian, với nhiều hình thức.
Bất kể loại nào: Tất cả theo tổng thể, tất cả trong mọi trường hợp, một cách 

trọn vẹn, không còn dư sót, cụm từ "ye kecr này là lôi nói của sự bao gôm.
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.

Vói nhiêu hình thức: Các khô có nhiêu loại, có những kiêu cách khác nhau.
“Bất kể loại nào ở thế gian, với nhiều hình thức" là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
[Đức Thế Tôn nói: “Này Mettāya] quả thật ngươi đã hỏi Ta về n^uồn sanh 

khởi của khô. Ta sẽ tuyên thuyết vê điêu ẩy cho ngươi theo như điêu Ta nhận 
biết. Các khổ phát khởi đều có căn nguyên là mầm tái sanh, bất kể loại nào ở 
the gian, với nhiều hình thức.”

4.3. ^Thật vây, kẻ nào [do] không có sự hiếu biêt roi tạo ra mâm tải sanh, là 
kẻ ngu [sẽ] đì đên khô lân này roi lân khác. Vĩ thê, người có sự quán xét 
vê sự sanh ra và phát khởi của khô, trong khi biêt, không nên tạo ra mâm 
tái sanh."
Thật vậy, kẻ nào [do] không có sự hiểu biết rồi tạo ra mầm tái sanh.
Kẻ nào: Kẻ nào là người như thế, được gắn bó như thế, được định đặt như
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thế, có biểu hiện như thế, đã đạt đến địa vị ấy, đã thành tựu phẩm chất ấy, hoặc 
là vị Sát-đế-lỵ9 hoặc là vị Bà-la-mon, hoặc là thương nhân, hoặc là kẻ nô lệ, 
hoặc là người tại gia, hoặc là vị xuất gia, hoặc là vị thiên nhân, hoặc là người 
nhân loại.

[Do] không có sự hiểu biết: Không đạt đến kiến thức, không có trí, không 
có sự rành rẽ, có tuệ tồi.

Rồi tạo ra mầm tái sanh: Tạo ra tham ái là mầm tái sanh, tạo ra tà kiến là 
mầm tái sanh, tạo ra ô nhiễm là mầm tái sanh, tạo ra nghiệp là mầm tái sanh, 
tạo ra uế hạnh là mầm tái sanh, tạo ra yếu tố nuôi dưỡng là mầm tái sanh, tạo 
ra bát bình là mâm tái sanh, tạo ra bôn nguyên tô đã được châp thủ là mâm tái 
sanh, tạo ra sáu nội xứ là mầm tái sanh, tạo ra sáu nhóm thức là mầm tái sanh, 
làm sanh ra, làm sanh khởi, làm hạ sanh.

í4Thật vậy, kẻ nào [do] không có sự hiểu biết rồi tạo ra mầm tái sanh" là 
như thế.

Là kẻ ngu [sẽ] đi đến khổ lần này rồi lần khác.
[Đi đến khổ lần này rồi lần khác:] Là đi đến, tiếp cận, đi đến gần, nắm 

lấy, bám víu, chấp chặt vào khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do sầu- 
bi-khổ-ưu-não lần này rồi lần khác.

Là kẻ ngu: Kẻ ngu là kẻ si mê, không có sự hiểu biết, không đạt đến kiến 
thức, không có trí, không có sự rành rẽ, có tuệ tồi.

"Là kẻ ngu [sẽ] đi đến khổ lần này rồi lần khác” là như thế.
Vì thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái sanh.
Vì thế: Là bởi lý do ấy, bởi nhân ấy, bởi duyên ấy, bởi căn nguyên ấy, trong 

khi nhìn thấy rõ sự bất lợi như vậy ở các mầm tái sanh. "Vi thế" là như thế.
Trong khi biết: Trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong khi nhận 

thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt; trong khi nhận biết, trong khi 
hiểu biết, trong khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thấu triệt rằng: 
"Tất cả các hành là vô thuơng”; trong khi nhận biết, trong khi hiểu biết, trong 
khi nhận thức, trong khi thừa nhận, trong khi thâu triệt răng: uTât cả các hành là 
kh6"...(nt)..・"Tất cả các pháp là vô ng*'...(nt)... "Diều gì có bản tánh được 
sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệty

Không nên tạo ra mầm tái sanh: Không nên tạo ra tham ái là mầm tái 
sanh, không nên tạo ra tà kiến là mầm tái sanh, không nên tạo ra ô nhiễm là 
mâm tái sanh, không nên tạo ra nghiệp là mâm tái sanh, không nên tạo ra uê 
hạnh là mâm tái sanh, không nên tạo ra yêu tô nuôi dưỡng là mâm tái sanh, 
không nên tạo ra bất bình là mầm tái sanh, không nên tạo ra bốn nguyên tố đã 
được châp thủ là mâm tái sanh, không nên tạo ra sáu nội xứ là mâm tái sanh, 
không nên tạo ra sáu nhóm thức là mầm tái sanh, không nên làm sanh ra, không 
nên làm sanh khởi, không nên làm hạ sanh, không nên làm phát sanh.
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“Vi thế, trong khi biết, không nên tạo ra mầm tái saĩlh,, là như thế.
Của khổ: Của khổ sanh, của khổ già, của khổ bệnh, của khổ chết, của khổ 

do sầu-bi-khổ-iru-não.
Người có sự quán xét về sự phát khởi: Có sự quán xét về nguồn gốc, có 

Sự quán xét vê nhân, có sự quán xét vê căn nguyên, có sự quán xét vê nguồn 
xuât phát, có sự quán xét vê nguôn sanh khởi, có sự quán xét vê nguôn phát 
khởi, có sự quán xét vê yêu tô nuôi dưỡng, có sự quán xét vê đôi tượng, có sự 
quán xét về duyên khởi, có sự quán xét về nhân sanh khởi của khổ. Sự quán xét 
nói đến có sự nhận biết bằng tuệ, là sự nhận biết,..・(nt)..・ sự không si mê, sự 
chọn lựa pháp, chánh kiên. Người đã tiên đên, đã tiên gân, đã tiên vào, đã tiên 
sát, đã đạt đên, đã tròn đủ, đã thành tựu sự quán xét băng tuệ này, người ây gọi 
là có sự quán xét.

"Người có sự quán xét về sự sanh ra và phát khởi của kh6” là như thế.
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
“ThQt vậy, kẻ nào, [do] không có sự hiêu biêt, roi tạo ra mâm tái sanh, là 

kẻ ngu, [sẽ] đi đến khổ lần này rồi lần khác, Vì thế, người có sự quản xét về sự 
sanh ra và phát khởi của khổ, trong khỉ biết, không nên tạo ra mầm tái sanh,"

4.4. ''Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi.
Chúng tôi hỏi Ngài điêu khác, vậy xỉn Ngài hãy trả lời điêu ây.
Làm the nào các bậc sáng trí vượt qua dòng la,
Sanh và già, sầu muộn và than vãn?
Thưa bậc Hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi,

r 9

Bởi vì pháp này đã được Ngài biêt đủng theo bản thê,"
Điều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi: Điều 

nào chúng tôi đã hỏi Ngài, chúng tôi đã yêu cầu, chúng tôi đã thỉnh cầu, chúng 
tôi đã đặt niềm tin.

Ngài đã giải thích cho chúng tôi: [Điều ấy] đã được giải thích, đã được chỉ 
dạy, đã được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã 
được chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ.

“Diều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôf, là như thế.
Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy: Chúng 

tôi hỏi Ngài điều khác, chúng tôi yêu cầu Ngài điều khác, chúng tôi thỉnh cầu 
Ngài điều khác, chúng tôi đặt niềm tin nơi Ngài điều khác, chúng tôi hỏi Ngài 
thêm nữa.

Vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy: Vậy xin Ngài hãy nói, Ngài hãy chỉ dạy, 
Ngài hãy chỉ bảo, Ngài hãy thông báo, Ngài hãy ấn định, Ngài hãy khai mở, 
Ngài hãy chia sẻ? Ngài hãy làm rõ, Ngài hãy bày tỏ về điều ấy.

"Chúng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy" là như thế.
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Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vãn?

r
Làm thê nào: Các cụm từ "evannu kho'\ "na nu kho", “kinnu kho'\ ^kathannu 

kho" là câu hỏi do ngờ vực, câu hỏi do nhầm lẫn, câu hỏi vì hai nghĩa, câu hỏi 
do không dứt khoát. uLàm thế nao,5 là như thế.

Các bậc sáng trí: Các bậc sáng trí là các bậc sáng suốt, có tuệ, có sự giác 
ngộ, có trí, có sự rành rẽ? có sự thông minh.

Dòng lũ: Dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ 
vô minh.

Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác.

Già: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác.

Sâu muộn: Sâu muộn là sự buôn râu, trạng thái buôn phiên, sự sâu muộn ở 
nội tâm, sự buồn thảm ở nội tâm, sự nóng nảy ở nội tâm, sự bực tức ở nội tâm, 
nôi ưu phiên do trạng thái bực bội của tâm, mũi tên sâu muộn của người bi tác 
động bởi sự tổn hại về thân quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác 
động bởi sự tổn hại vì bệnh tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bi tác 
động bởi sự suy giảm về kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, 
hoặc bị tác động bởi sự kho này hoặc sự kho khác.

Than vãn: Sự than van, sự than trách, sự than thở? sự than vãn, trạng thái 
than van, trạng thái than trách, lời nói, nói lảm nhảm, nói huyên thuyên, nói kể 
lể5 lối nói kể lể, trạng thái noi kể lể của người bi tác động bởi sự tổn hại về thân 
quyến, bị tác động bởi sự tổn hại về của cải, bị tác động bởi sự tổn hại vì bệnh 
tật, bị tác động bởi sự suy giảm về giới hạnh, bi tác động bởi sự suy giảm về 
kiến thức, bị gặp phải sự rủi ro này hoặc sự rủi ro khác, hoặc bi tác động bởi sự 
khổ này hoặc sự khổ khác.

Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn 
và than vãn? Các bậc sáng trí vượt qua, vượt lên, vượt khỏi, vượt qua hẳn, 
vượt qua khỏi dòng lũ, sanh và già, khô đau, sâu muộn và than vãn như thê nào?

"Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ, sanh và già, sầu muộn và 
than vãn?^, là như thế.

Thưa bậc Hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi.
Điều ấy: Là điều tôi hỏi, điều tôi yêu cầu, điều tôi thỉnh cầu, điều tôi đặt 

niềm tin.
Bậc Hiền trí: Bản thể hiền trí nói đến trí, tức là tuệ, là sự nhận biết,...

. e r _ • • ，
(nt)... sự không si mê, sự chọn lựa pháp, chánh kiên. Được thành tựu với trí ây? 
đức Thế Tôn đạt đến bản thể hiền trí.
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Ba hiền trí hạnh: Hiền trí hạnh về thân, hiền trí hạnh về khẩu, hiền trí hạnh 
về ý. Hiền trí hạnh về thân là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về thân ỉa 
hiền trí hạnh về thân, ba loại thiện hạnh về thân là hiền trí hạnh về thân, trí ở 
đối tượng thân là hiền trí hạnh về thân, sự biết toàn diện về thân là hiền trí hạnh 
về thân, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về thân, sự dứt bỏ 
mong muôn và luyên ái ở thân là hiên trí hạnh vê thân, sự chứng đạt tứ thiên có 
sự diệt của thân hành là hiền trí hạnh về thân; điều này là hiền trí hạnh về thân.

Hiền trí hạnh về khẩu là điều nào? Sự dứt bỏ bốn loại uế hạnh về khẩu là 
hiền trí hạnh về khẩu, bốn loại thiện hạnh về khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, trí 
ở đối tượng khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự biết toàn diện về khẩu là hiền trí 
hạnh về khẩu, đạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về khẩu, sự 
dứt bỏ mong muôn và luyên ái ở khâu là hiên trí hạnh vê khâu, sự chứng đạt 
nhị thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh về khẩu, đạo đồng hành với 
Sự biêt toàn diện là hiên trí hạnh vê khâu, sự dứt bỏ mong muôn và luyên ái ở 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt tam thiền có sự diệt của khẩu hành 
là hiền trí hạnh về khẩu;1 điều này là hiền trí hạnh về khẩu.

14tĐạo đồng hành với sự biết toàn diện là hiền trí、hạnh về khẩu, sự dứt bỏ mong、mu8n và luyến ái ở 
khẩu là hiền trí hạnh về khẩu, sự chứng đạt tam thiền có sự diệt của khẩu hành là hiền trí hạnh ve khẩu.^, 
Đoạn văn này chỉ khác ở đoạn văn liên trước đó ở chỗ <4nhị thiền,5 và “tam thien.,? Tam tạng của Miến 
Điện và Thái Lan không có đoạn này. Hai đoạn văn tương tự ở trang 51 và 279 trong tập này cũng 
khổng có đoạn này. (ND)

Hiền trí hạnh về ý là điều nào? Sự dứt bỏ ba loại uế hạnh về ý là hiền trí 
hạnh về ý, ba loại thiện hạnh về ý là hiền trí hạnh về v, trí ở đối tượng tâm là 
hiền trí hạnh về v, sự biết toàn diện về tâm là hiền trí hạnh về ý, đạo(tòng hành 
với sự biết toàn diện là hiền trí hạnh về ý, sự dứt bỏ mong muốn và luyến ái ở 
tâm là hiền trí hạnh về ý, sự chứng đạt Diệt thọ tưởng có sự diệt của tâm hành 
là hiền trí hạnh về ý. Điêu này là hiền trí hạnh về ý.

7. [Chư Phật] đã nói về bậc Hiền trí về thân, bậc Hiền trí về khẩu, bậc Hiền 
tri về ý, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có 
sự dứt bỏ tất cả,

8. [Chư Phật] đã nói về bậc Hiền trí về thân, bậc Hiền tri về khẩu, bậc Hiền 
trí ve ỷ, bậc không còn lậu hoặc, bậc Hiền trí thành tựu hiền trí hạnh là bậc có 
điêu ác đã được rửa sạch.

Được thành tựu ba pháp hiền trí hạnh này là sáu hạng hiền trí: Các bậc Hiền 
trí tại gia, các bậc Hiền trí xuất gia, các bậc Hiên trí Hữu học, các bậc Hiền trí 
Vô học, các bậc Hiền trí Độc Giác, các bậc Hiền trí của các bậc Hiền trí.

Các bậc Hiền trí tại gia là các hạng nào? Những người tại gia đã thấy Niết- 
bàn9 đã nhận thức giáo pháp, là các bậc Hiền trí tại gia. Các bậc Hiền trí xuất gia 
là các hạng nào? Những vị xuất gia đã thấy Niết・bàn, đã nhận thức giáo pháp, 
là các bậc Hiền trí xuất gia. Bảy hạng Hữu học là các bậc Hiền trí Hữu học. Các 
vi A-la-hán là các bậc Hiền trí Vô học. Các vi Phật Độc Giác là các bậc Hiền * 
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trí ĐỘC Giác. Các đức Như Lai, A-la-hán Chánh Đẳng Giác là các bậc Hiền trí 
của các bậc Hiền trí.

9. Không phải do trạng thái ỉm lặng mà kẻ có bộ dạng khờ khạo, ngu dốt trở 
thành bậc Hiền trí Nhưng người nào, tựa như người cầm lấy cái cân rồi chọn 
lấy vật quỷ giá, là người sáng suốt,

10. Người lánh xa han các điêu ác, người ây là bậc Hiên trí, do việc ây
r 2 r •

người ây trở thành bậc Hiên trí Người nào hiêu rõ cả hai thê giới [nội tâm và 
ngoại cảnh], do việc ấy được gọi là bậc Hiền trí

11. Vỉ biết được bản chất của những kẻ xấu và của những người tốt, nội 
phần và ngoại phần, ở tất cả thế gian, vi được tôn vinh bởi chư thiên và nhân 
loại, vi đã vượt qua sự quyên luyên và mạng lưới [tham ái và tà kiên], vi ây là 
bậc Hiền trí.

Xin Ngài hãy giảng rõ tường tận: Xin Ngài hãy chỉ dạy, hãy chỉ bảo, hãy 
thông báo, hãy ấn định, hãy khai mở? hãy chia sẻ? hãy làm rõ, hãy bày tỏ điều 
ấy một cách tường tận.

"Thưa bậc Hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi” là 
như thế.

BỎI vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: Bởi vì pháp này 
đã được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh 
đinh bởi Ngài đúng theo bản thể.

"Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể" là như thế.
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng:
“Diều nào chúng tôi đã hỏi Ngài, Ngài đã giải thích cho chúng tôi.
Chủng tôi hỏi Ngài điều khác, vậy xin Ngài hãy trả lời điều ấy.
Làm thế nào các bậc sáng trí vượt qua dòng lũ,
Sanh và già, sâu muộn và than vãn?
Thưa bậc Hiền trí, xin Ngài hãy giảng rõ tường tận điều ấy cho tôi,
Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đủng theo bản the,"

4.5. [Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagū]
Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp,
Ve pháp đã được thay, không phải do nghe nói lại,
Sau khi hiểu pháp ấy, vị có niệm, trong khi sống,
Có thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian.
Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp.
Giáo pháp: Ta sẽ giải thích, Ta sẽ chỉ dạy, Ta sẽ chỉ bảo, Ta sẽ thông báo, 

Ta sẽ ấn định, Ta sẽ khai mở, Ta sẽ chia sẻ, Ta sẽ làm rõ5 Ta sẽ bày tỏ toàn hảo 
ở đoạn đâu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn két, thành tựu vê ý nghĩa, 
thành tựu về văn tự, về Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ,• • 7 •• •• J 7 
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[gôm có] bôn sự thiêt lập niệm, bôn chánh cân, bôn nên tảng của thân thông, 
năm quyên, năm lực, bảy yêu tô đưa đên giác ngộ, đạo lộ Thánh thiện tám chi 
phần, Niết-bàn, và sự thực hành đưa đến Niết-bàn.

"Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp" là như thê.
Đức Thế Tôn nói: Này Mettagũ: Đức Thế Tôn xưng hô với vị Bà-la-môn 

ấy bằng tên.
về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại.
về pháp đã được thấy:2 3 * về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về 

pháp đã được cân nhác, vê pháp đã được xác đinh, vê pháp đã được rõ rệt, vê 
pháp đã được minh đinh; về pháp đã được thấy, về pháp đã được biết, về pháp 
đã được cân nhắc, về pháp đã được xác định, về pháp đã được rõ rệt, về pháp 
đã được minh đinh rằng: "Tất cả các hanh là vô thuơng”,...(nt)... "Điều gì có 
bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt?5 “về pháp 
đã được thấy” là như vậy.

2 về pháp đã được thấy (ditthe dhamme)'. Chủ giải của Suttanỉpãta (Kỉnh tập) ghi rằng: ^Ditthe 
dhammeti ditthe dukkhādidhamme, imasmimyeva vã attabhāve (Paramatthạịotỉkã^ PTS. II. 590), 
nghĩa là uvề pháp khổ, (tập, diệt, đạo) đã được thấy, hoặc ngay ở bản ngã này,\ (ND)
3 ở đây nói đến bốn chân lý cao thượng (tứ diệu đế): Khổ, tập (nhân sanh khổ), diệt (sự diệt tận khổ),
đạo (sự thực hành đưa đến sự diệt tận Idio).

Hoặc là, Ta sẽ giải thích về khổ ở khổ đã được thấy, Ta sẽ giải thích về tập ở 
nhân sanh khởi đã được thấy, Ta sẽ giải thích về diệt ở sự diệt tận đã được thấy, 
Ta sẽ giải thích về đạo ở đạo lộ đã được thấy.3 “về pháp đã được thấy" còn là 
như vậy. Hoặc là, vê pháp đã được thây là pháp hoàn toàn hiên nhiên, không 
bị chi phối bởi thời gian, hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về hướng 
[Niết-bàn], và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ. uvề pháp đã 
được thấy” còn là như vậy.

Không phải do nghe nói lại: Ta sẽ thuyết giảng cho ngươi về pháp đã được 
chính bản thân biết rõ? đã được tự thân quán xét, không do nghe lời đồn đãi, 
không do nghe nói như thế, không do sự truyền thừa, không do sự thành tựu của 
việc thu thập kiến thức, không do nhân suy nghi, không do nhân suy luận, không 
do suy đoán theo biểu hiện, không do sự suy xét và chấp nhận về quan điểm.

“về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại" là như thế.
Sau khi hiểu pháp ấy, vi có niệm, trong khi 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 đinh, sau khi làm rõ rệt răng: "Tát cả các hành là vô thường,,; sau khi 
làm cho được 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 khổ9\... (nt)... "Tất cả các pháp là 
vô ngã,\... (nt)... "Diều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có ban Sih hoại
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Vi 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)... VỊ ấy được gọi là có niệm.

Trong khi 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, vị có niệm, trong khi sống95 là như thế.
Có the vượt qua sự vướng măc ờ thê gian: Sự vướng mác nói đên 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? "Được trải r0ng" là vướng 
mắc, "bao qu以t” là vướng mắc, "được lan rộng,5 là vướng mắc, “n6 lôi kéo 
theo" là vướng mắc, unó mang lại chất độc" là vướng mắc, "truyền bá chất độc" 
là vướng mắc, "gốc rễ của chất d0c'' là vướng mắc, "kết quả của chất độc" là 
vướng mắc, “SỊT thọ dụng độc hại" là vướng mắc. Hoặc hơn nữa, “tham ái ấy là 
bao quát ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc, ở gia tộc, ở đồ chúng, ở chỗ ngụ, 
ở lợi lộc, ở danh vọng, ở lời khen, ở hạnh phúc, ở y phục, ở đồ ăn khất thực, ở 
chỗ nằm ngồi, ở vật dụng là thuốc men chữa bệnh, ở dục giới, ở sắc giới, ở vô 
sắc giới, ở cõi dục, ở cõi sắc, ở cõi vô sắc, ở cõi hữu tưởng, ở cõi vô tưởng, ở 
cõi phi tưởng phi phi tưởng, ở cõi một uẩn, ở cõi bốn uẩn, ở cõi năm uẩn, ở quá 
khứ, ở vi lai, ở hiện tại, ở các pháp đã được thây, đã được nghe, đã được cảm 
giác, đã được nhận thức, được trải rộng, được lan r0ng" là vướng mắc.

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

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

• 9 % • 9 • ，
thê vượt qua han, có thê vượt qua khỏi sự vướng mác này ở ngay tại thê gian.

“C6 thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian" là như thế.
Vì the, đức The Ton đã noi rang:
[Đức Thế Tôn nói: “Này Mettagū]
Ta sẽ giải thích cho ngươi giáo pháp,
về pháp đã được thấy, không phải do nghe nói lại.
Sau khỉ hiếu pháp âyf vị có niệm, trong khỉ sông,
Có thê vượt qua sự vướng mác ở thê gian."

4.6. Và tôi thích thủ^ về điều ấy,
Thưa bậc Đại Ân Sĩ, về giáo pháp tối thượng.
Sau khi hiểu pháp ấy, vi có niệm, trong khi sống,
Có the vượt qua sự vướng mắc ở the gian.
Và tôi thích thú về điều ấy.
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về điều ấy: Là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời chỉ dạy, lời khuyên bảo 
của Ngài.

Tôi thích thú: Tôi vui thích, tôi vui mừng, tôi tùy hỷ? tôi ước muốn, tôi ưng 
thuận, tôi yêu cầu, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, tôi nguyện càu.

"Và tôi thích thú về điều ấy” là như thế.
Thưa bậc Đại Ẩn Sĩ, về giáo pháp tối thượng.
Bậc Đại Ẩn Sĩ: Đức Thế Tôn là bậc Đại Ẩn Sĩ. uVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 

đã tầm cầu giới uẩn lớn lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tầm cầu định uẩn lớn lao... tuệ uẩn lớn lao... giải thoát uẩn lớn lao... giải thoát 
tri kiến uẩn4 lớn lao” là bậc Đại Ẩn Sĩ.

đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự pha tan khối tăm tối lớn lao" 
là bậc Đại Ẩn Sĩ. ctVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự phá vỡ điều trái 
khuấy lớn lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. uVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự nhổ 
len mũi tên tham ái lớn lao, là bậc Đại Ẩn Sĩ. uVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã 
tầm cầu sự tháo tung mối rối rắm tà kiến lớn lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị đã tìm 
kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự xô ngã ngọn cờ ngã mạn lớn lao” là bậc Đại Ẩn 
Sĩ. uVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cau sự vắng lặng pháp tạo tác lớn lao" là 
bậc Đại Ẩn Sĩ. ayị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự thoát khỏi dòng lũ lớn 
lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu sự quănậbỏ gánh 
nặng lớn lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. uVị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tam cầu sự cắt 
đứt yòn^ quay luân hồi lớn lao” là bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vj đã tìm kiếm, đã tìm tòi, 
đã tầm cầu việc dập tắt sự nóng nảy lớn lao" là bậc Đại Ần Si. "Vj đã tìm kiếm, 
đã tìm tòi, đã tầm cầu việc tịch tịnh sự bực bội lớn lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. ÍẾVị 
đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu việc nâng lên ngọn cờ giáo pháp lớn lao” là 
bậc Đại Ẩn Sĩ. "Vị đã tìm kiếm, đã tìm tòi, đã tầm cầu các sự thiết lập niệm lơn 
lao... các chánh can lớn lao... các nen tảng của than thông lớn lao... các quyền 
lớn lao... các lực lớn lao... các yêu tô đưa đên giác ngộ lớn lao... đạo lộ Thánh 
thiện tám chi phần lớn lao... lợi ích tối thượng lớn lao, bất tử, Niết-bàn,5 là bậc 
Đại Ẩn Sĩ. uVị được tầm cầu, được tìm tòi, được tìm kiếm bởi các chúng sanh 
có uy lực lớn lao [hỏi rằng]: Đức Phật ngự ở đâu? Đức Thế Tôn ngự ở đâu? 
Chúa của chư thiên ngự ở đâu? Đấng Nhân Ngxru ngự ở d2u?" là bậc Đại Ẩn Sĩ.

về giáo pháp tối thượng: Giáo pháp tối thượng nói đến 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.

Toi thượng: Là giáo pháp cao cả, nhát hạng, thù thăng, dân dâu, tôi thượng, 
cao quý.

“Thua bậc Đại Ần Sĩ, về giáo pháp tối thượng,, là như thế.
Sau khi hiểu pháp ấy, vi 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 

4 Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND)
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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 rang: "Tất cả các hành ỉa vô thuơng"; sau khi 
làm cho được hiểu rõ5 sau khi cân nhắc, sau khi xác đinh, sau khi minh định, 
sau khi làm rõ rệt rằn^: “Tất cả các hành là kh6",...(nt)... "Tất cả các pháp là 
vô ngã9\... (nt)..・"Biều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có 
bản tanh hoại diệt.59

Vi 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, có niệm trong khi tu tập sự thiết lập niệm ở 
việc quan sát thọ trên các thọ,... (nt)... ở việc quan sát tâm trên tâm,... (nt)... 
ở việc quan sát pháp trên các pháp, vị ấy 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, vị có niệm, trong khi sống,, là như thế.
Có thể 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 rộng95 là vướng mắc.

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

tại thế gian. Vị có niệm có thể vượt qua, có thể vượt lên, có thể vượt khỏi, có 
thê vượt qua hãn, có thê vượt qua khỏi sự vướng mác này ở ngay tại thê gian.

"C6 thể vượt qua sự vướng mắc ở thế gian,, là như thế.
Vì thế, vi Bà-la-môn ấy đã nói rằng:
ííVà tôi thích thú về điều ấy,
Thưa bậc Đại Ân Sĩ, về giáo pháp tối thượng.
Sau khi hiểu pháp ấy, vi có niệm, trong khỉ sống,
Cỏ thê vượt qua sự vướng mác ở thê gian."

4.7. [Đức Thế Tôn nói: "Này Mettagū] bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận 
biết, bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua 
đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấy; không 
nên trụ lại ở hữu."
Bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biết: Bất cứ điều nào mà ngươi 

nhận biết, ngươi hiểu, ngươi nhận thức, ngươi thừa nhận, ngươi thấu triệt.
“Bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận biếf, là như thế.
Đức Thế Tôn nói: Này Mettagũ: Đức Thế Tôn ximg hô với vị Bà-la-môn 

ấy bằng tên.
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Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là "dức Thế Ton.,,

"Dức Thế Tôn nói: Này Mettagũ" là như thế.
Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa.
Bên trên là nói đến thời tương lai, bên dưới là nói đến thời quá khứ, luôn 

cả bề ngang và khoảng giữa là thời hiện tại.
Bên trên là thế giới chư thiên, bên dưới là thế giới địa ngục, luôn cả bề 

ngang và khoảng giữa là thể giới loài người. Hoặc là, bên trên là các pháp 
thiện, bên dưới là các pháp bất thiện, luôn cả bề ngang và khoảng giữa là các 
pháp vô ký.

Bên trên là vô sắc giới, bên dưới là dục giới, luôn cả bề ngang và khoảng 
giữa là sắc giới.

Bên trên là cảm thọ lạc, bên dưới là cảm thọ khổ, luôn cả bề ngang và 
khoảng giữa là cảm thọ không kho không lạc.

Bên trên là từ lòng bàn chân trở lên, bên dưới là từ đỉnh ngọn tóc trở 
xuống, luôn cả bề ngang và khoảng giữa là ở chính giữa.

"Bên trên, bên dưới, luôn cả bề ngang và khoảng giữa,? là như thế.
Ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đến 

các pháp ấy; không nên trụ lại ờ hữu.
Liên quan đến các pháp ấy: Liên quan đến các pháp đã được chỉ dạy, đã 

được chỉ bảo, đã được thông báo, đã được ấn định, đã được khai mở, đã được 
chia sẻ, đã được làm rõ, đã được bày tỏ.

Sự vui thích: Nói đến tham ái, tức là sự luyến ái5 luyến ái mãnh liệt,... 
(nt)..・ tham đắm, tham, cội nguồn của bất thiện.

Sự chấp chặt: Có hai sự chấp chặt: Chấp chặt do tham ái và chấp chặt do 
tà kiến. Điều nào là chấp chặt do tham ái? Cho đến... (nt)... bởi cái gọi là tham 
ái rằng:... (nt)... điều này là chấp chặt do tham ái. Điều nào là chấp chặt do tà 
kiến? Thân kiến có hai mươi nền tảng,... (nt)... điều này là chấp chặt do tà kiến.

Ngươi hãy xua đi tâm thức: Ngươi hãy xóa đi, hãy đuổi đi, hãy xóa tan, 
hãy xua tan, hãy từ bỏ5 hãy dứt bỏ5 hãy xua di, hãy làm chấm dứt, hãy làm cho 
không còn hiện hữu thức đi cùng với phúc hành, thức đi cùng với phi phúc 
hành, thức đi cùng với bất động hành.5 "Ngươi hãy xua đi sự vui thích, sự chấp 
chặt, và tâm thức liên quan đến các pháp ấy” là như thế.

Không nên trụ lại ờ hữu.
Hữu: Có hai sự hiện hữu: Sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa 

liên quan đến việc nối liền tái sanh. Cái nào là sự hiện hữu do nghiệp? Phúc

5 Thức đi cùng với phúc hành là 13 tâm thiện (8 tâm thiện dục giới, 5 tâm sắc giới); thức đi cùng với 
phi phúc hành là 12 tâm bất thiện (8 tâm thâm, 2 tâm sân, 2 tầm si); thức đi cùng VƠI bất động h疝h là 
4 tâm vô sắc giới (NidA. II. 26)： 
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hành, phi phúc hành, bất động hành,6 cái này là sự hiện hữu do nghiệp. Cái nào 
là sự hiện hữu lân nữa liên quan đên việc nôi liên tái sanh? Săc? thọ, tưởng, 
hành, thức liên quan đến việc nối liền tái sanh, cái này là sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đen việc noi liền tái sanh.

Không nên trụ lại ờ hữu: Trong khi dứt bỏ, trong khi xua đi, trong khi làm 
chấm dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu sự vui thích, sự chấp chặt, 
thức đi cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và sự hiện hữu lan nữa 
liên quan đen việc nối liền tái sanh, không nên trụ lại ở sự hiện hữu do nghiệp, 
không nên trụ lại ở sự hiện hữu lần nữa liên quan đến việc nối liền tái sanh, 
không nên trụ vững.

"Nguôi hãy xua đi tâm thức liên quan đến các pháp này; không nên trụ lại 
ở hữu” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
[Đức The Tôn nói: “Này Mettagū] bất cứ điều gì mà ngươi tự mình nhận 

biết, bên trên, bên dưới, luôn cả be ngang và khoảng giữa, ngươi hãy xua đi sự 
vui thích, sự chấp chặt, và tâm thức liên quan đen các pháp ấy; không nên trụ 
lại ở hữu.”

4.8. An trủ như vậy, có niệm, không xao lãng,
Vị Tỳ-khĩm, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta9
Là vi hiểu biết, ngay tại nơi này, có the dứt bỏ kho đau
Sanh, già, sầu muộn và than vãn.
An trú như vậy, có niệm, không xao lãng.
An trú như vậy: Trong khi dứt bỏ, trong khi xua đi, trong khi làm chấm 

dứt, trong khi làm cho không còn hiện hữu sự vui thích, sự châp chặt, thức đi 
cùng với các sự tạo tác, sự hiện hữu do nghiệp, và sự hiện hữu lần nữa liên quan 
đến việc nối liền tái sanh. "An trú như vậy,, là như thế.

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)... vị ấy được gọi là có niệm.

Không xao lãng: Là có sự thực hành nghiêm trang, có sự thực hành liên 
tục, có sự thực hành không ngừng nghi, có thói quen không biếng nhác, không 
buông bỏ mong muốn, không buông bỏ bổn phận, không bị xao lãng trong các 
thiện pháp, [nghĩ rằng:] "Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ giới uẩn chưa 
được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ giới uẩn đã được đầy đủ tại chỗ kia, tại chỗ nọ 
bằng trí tue?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, sự 
gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ5 sự nhiệt tâm, 
sự cân mân, sự quyêt tâm, sự chuyên cân không bị xao lãng, sự không xao lãng 
trong các thiện pháp, [nghĩ rằng:] "Bằng cách nào ta có thể làm đầy đủ định 
uân... (nt)... tuệ uân... (nt)... giải thoát uẩn... (nt)... giải thoát tri kiến uẩn

6 Xem chú thích về uphúc hành, phi phúc hành, bất động hành" ở trang 77. (ND) 
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chưa được đầy đủ, hoặc có thể bảo vệ giải thoát tri kiến uẩn đã được đầy đủ 
tại chỗ kia, tại chỗ nọ bằng trí tue?" Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong 
muốn, sự cân cù, sự găng sức, sự ráng sức, sự không thôi chí, niệm, sự nhận biêt 
rõ, sự nhiệt tâm, sự cần mẫn, sự quyết tâm, sự chuyên cần không bị xao lãng, 
sự không xao lãng trong các thiện pháp, [nghĩ rằng:] "Bằng cách nào ta có thể 
biết toàn diện về khổ chưa được biêt toàn diện, hoặc có thê dứt bỏ các ô nhiễm 
chưa được dứt b6, hoặc tu tập đạo chưa được tu tập, hoặc chứng ngộ diệt chưa 
được chứng ng。?” Điều này, trong trường hợp ấy, là sự mong muốn, sự cần cù, 
sự gắng sức, sự ráng sức, sự không thối chí, niệm, sự nhận biết rõ, sự nhiệt tâm, 
sự cần mẫn, sự quyêt tâm, sự chuyên cân không bị xao lãng, sự không xao lãng 
trong các thiện pháp.

r

“An trú như vậy, có niệm, không xao l角ng" là như thê.
Vi Tỳ-khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta.
Vi Tỳ-khưu: Là vi Tỳ-khưu phàm nhân tốt lành hoặc vị Tỳ-khưu là bậc 

Hữu học.
Trong khi 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.

Các vật đã được chấp là của ta: Có hai trạng thái chấp là của ta: Trạng 
thái chấp là của ta do tham ái và trạng thái chấp là của ta do tà kiến. ... (nt)..・ 
điều này là trạng thái chấp là của ta do tham ái. ... (nt)... điều này là trạng thái 
chấp là của ta do tà kiến. Sau khi dứt bỏ trạng thái chấp là của ta do tham ái, sau 
khi buông bỏ trạng thái châp là của ta do tà kiên, sau khi từ bỏ, sau khi phê bỏ, 
sau khi dứt bỏ, sau khi buông bỏ? sau khi xua di, sau khi làm chấm dứt, sau khi 
làm cho không còn hiện hữu các trạng thái chấp là của ta.

uVị Tỳ-khưu, trong khi sống, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta” 
là như thế.

Là vi hiểu biết, ngay tại noi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu 
muộn và than vãn.

Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác.

Già: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác.

Sầu muộn: [Sầu muộn là sự buồn rầu]... (nt)... của người bị tác động bởi 
sự tổn hại về thân quyến,... (nt)...

Than vãn: Là sự... (nt)..・ của người bị tác động bởi sự tổn hại về thân 
quyên,... (nt)...

Tại nơi này: ở quan điểm này,... (nt)..・ ở thế giới này.



___________________________________________ TIÊU DIỄN GIẢI ❖ 511

Vị hiểu biết: Vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thông minh.
Khổ đau: Là khổ sanh,...(nt)... kho do ưu não.
Là vi hiểu biết, ngay tại noi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu 

muộn và than vãn: Vị đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành rẽ, có sự thônẹ 
minh, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ, có thể xua đi, có thể làm chấm dứt, có the 
làm cho không còn hiện hữu sanh, già, sầu muộn, than vãn và khổ đau.

"Là vị hiểu biết, ngay tại nơi này, có thể dứt bỏ khổ đau, sanh, già, sầu muộn 
và than vản,9 là như the.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
(íAn trủ như vây, có niệm, không xao lãng,
Vỉ Tỳ-khưuf trong khỉ song, sau khi từ bỏ các vật đã được chấp là của ta,
Là vị hiếu biêt, ngay tại nơi này, có thê dứt bỏ khô đau,
Sanh, già, sầu muộn và than vãn.ỉf

4.9. Tôi thích thủ lời nói này của bậc Đại Ân Sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng thải 
không liên quan đến mầm tải sanh đã khéo được trình bày, bởi vì đức Thế 
Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ, bởi vì pháp này đã được Ngài biết đủng 
theo bản the.
Tôi thích thú lời nói này của bậc Đại Ẩn Sĩ.
[Điều] này: Là lời nói, lời phát biểu, lời chỉ bảo, lời khuyên bảo của Ngài.
Tôi thích thú: Tôi vui thích, tôi thích thú, tôi vui mừng, tôi tùy hỷ? tôi ước 

muốn, tôi img thuận, tôi ước nguyện, tôi mong cầu, tôi nguyện cầu.
Của bậc Đại Ẩn Sĩ: Đức Thế Tôn là bậcĐại Ẩn Sĩ. uVị đã tìm kiếm, đã tìm 

tòi, đã tầm cầu giới uẩn lớn lao" là bậc Đại Ẩn Sĩ. ... (nt)... “đấng Nhân Ngưu 
ngự ở đâu?^, là bậc Đại Ẩn Sĩ.

"T6i thích thú lời nói này của bậc Đại Ấn Sĩ9 là như thế.
Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã 

khéo được trình bày.
Đã khéo được trình bày: Đã được trình bày khéo léo, đã được chỉ dạy 

khéo léo, đã được chỉ bảo khéo léo, đã được thông báo khéo léo, đã được ấn 
định khéo léo, đã được khai mở khéo léo, đã được chia sẻ khéo léo, đã được 
làm rõ khéo léo, đã được bày tỏ khéo léo. "Đã khéo được trình b以y” là như thế.

Thưa Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh: 
Mầm tái sanh nói đến các ô nhiễm, các uẩn và các sự tạo tác. Sự dứt bỏ mầm tái 
sanh, sự vắng lặng mầm tái sanh, sự buông bỏ mầm tái sanh, sự tịch tinh mầm 
tái sanh là bát tư, Niết-bàn.

“Thua Ngài Gotama, trạng thái không liên quan đến mầm tái sanh đã khéo 
được trình bẩy” là như thế.

Bỏi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ.
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Đương nhiên: Từ "addhā " này là lời nói nhất đinh, 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 bao đảm, lơi nói không sai trái, lơi nói khẳng định.

Đức Thế Tôn: Là từ xưng hô với sự tôn kính... (nt)... sự quy định do việc 
chứng ngộ, tức là “dức Thế

Đã dứt bỏ khổ: Ngài đã dứt bỏ, đã dứt trừ, đã xua di, đã làm chấm dứt, 
đã làm cho không còn hiện hữu khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ do 
sầu-bi-khổ-ưu-não.

“Bỏi vì đức Thế Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khổ,, là như thế.
Bởi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể: Bởi vì pháp này 

đã được biết, đã được cân nhắc, đã được xác định, đã được rõ rệt, đã được minh 
định bởi Ngai đúng theo bản thể.

"Bỏi vì pháp này đã được Ngài biết đúng theo bản thể" là như thế.
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng:

thích thủ lời nói này của bậc Đại Ân Sĩ, thưa Ngài Gotama, trạng 
thái không liên quan đen mầm tái sanh đã khéo được trình bày, bởi vì đức The 
Tôn đương nhiên đã dứt bỏ khô, bởi vì pháp này đã được Ngài biêt đủng theo 
bản thể."

4.10. Những người nào, thưa bậc Hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng 
nghỉ, luôn cả những người ấy chắc chan có the dứt bỏ khổ đau. Vĩ thế, thưa 
bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con  xin kỉnh le Ngài. Mong sao đức 
The Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ.

1

Luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau.
Luôn cả những người ấy: Các Sát-đế-lỵ9 các Bà-la-môn, các thương buôn, 

các nô lệ, các người tại gia, các vi xuất gia, chư thiên và loài người.
Có thể dứt bỏ khổ đau: Họ có thế dứt bỏ, có thể xua đi, có thể làm chấm 

dứt, có thể làm cho không còn hiện hữu khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, 
kho do sầu-bi-khổ-ưu-não.

"Luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ dàu" là như thế.
Những người nào, thưa bậc Hiền trí, được Ngài giáo huấn không 

ngừng nghỉ.
Những người nào: 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.
Ngài: Nói đến đức Thế Tôn.
Bậc Hiên trí: Bản thê hiên trí nói đên trí,... (nt)... đã vượt qua sự quyên 

luyến và mạng lưới [tham ái và tà kiến], vị ấy là bậc Hiền trí.

7 Xem chú thích 2 ở trang 438. (ND)



TIÊU DIỄN GIẢI ❖ 513

Giáo huấn không ngùng nghỉ: Là có thể giáo huấn không ngừng nghí, có 
thể giáo huấn một cách nghiêm trang, có thể giáo huấn thường xuyên, có thể 
giáo huấn, có thể chỉ dạy lần này đến lần khác.

"Những người nào, thưa bậc Hiền trí, được Ngài giáo huấn không ngừng 
nghi" là như thế.

Vì thế, thưa bậc Long Tượng/ sau khỉ gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài.
Ngài: Nói đến đức Thế Tôn.
Con xin kính lễ: Con kính lễ bằng thân, hoặc con kính lễ bằng lời nói, hoặc 

con kính lễ bằng tâm, hoặc con kính lễ với sự thực hành thuận theo đạo lý, hoặc 
con kính lễ với sự thực hành đúng pháp và thuận pháp, con thể hiện sự trọng 
vọng, con thể hiện sự cung kính, con sùng bái, con cúng dường.

Sau khi gặp: Là sau khi biết, sau khi thấu hiểu, sau khi gặp mặt, sau khi đi 
đến bên cạnh, con trực tiếp kính lễ Ngài.

Bậc Long Tượng: bậc Long Tượng là [nói đến] đức Thế Tôn. không 
làm điều tội lỗiy là bậc Long Tượng, không đi đến,, là bậc Long Tượng, 
"vị không trở về" là bậc Long Tượng. '"Đức Thế Tôn không làm điều tội 16i" 
là bậc Long Tượng nghĩa là thế nào? Điều tội lỗi nói đến các ác bất thiện pháp, 
các điêu ô nhiêm đưa đên tái sanh, có sự phiên muộn, có két quả khô, đưa đên 
sanh-già-chết ở vị lai.

12. [Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiỵa] vị không làm bất cứ điều tội lỗi nào 
ở the gian, sau khi tháo gỡ tất cả các sự ràng buộc [và] các sự trói buộc, không 
bám víu vào bát cứ nơi đâu, đã được giải thoát, bậc Long Tượng, có bản thê 
như thế, được gọi là 'bậc Tự Tại \ 网

"Đức Thế Tôn không làm điều tội loi99 là bậc Long Tượng nghĩa là như vậy.
"Bức Thế Ton không đi đến" là bậc Long Tượng nghĩa là thế nào? Đức Thế 

Tôn không đi đến sự thiên vị vì mong muốn, không đi đến sự thiên vị vì sân 
hận, không đi đến sự thiên vị vì si mê, không đi đen sự thiên vị vì sợ hãi, không 
đi đên do tác động của luyên ái, không đi đên do tác động của sân hận, không đi 
đên do tác động của si mê, không đi đên do tác động của ngã mạn, không đi đên 
do tác động của tà kiến, không đi đến do tác động của phóng dật, không đi đến 
do tác động của hoài nghi, không đi đến do tác động của pháp tiềm ẩn, không 
bị đưa đi, không bị dẫn đi, không bị lôi di, không bị mang đi bởi các pháp có 
tính chất phe nhóm. “Bức Thế Tôn không đi đến" là bậc Long Tượng nghĩa là 
như vậy.

"Bức Thế Tôn không trở về" là bậc Long Tượng nghĩa là thế nào? Các ô 
nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo Nhập lưu, các ô nhiễm ấy không đi về lại, 
không quay trở lại, không quay về lại. Các ô nhiễm nào đã được dứt bỏ bởi đạo

8 “Thua bậc Long Tượng,, được dịch từ chữ nāgā theo văn bản Miến Điện và PTS. (ND)
9 SuttanipâtapãỊi (Kinh tập), TTPV, tập 29, trang 159, câu kệ 525. (ND)
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Nhất lai... bởi đạo Bất lai... bởi đạo A-la-hán, các ô nhiễm ấy không đi về lại, 
không quay trở lại, không quay về lại. "Bức Thế Tôn không trở về" l以 bậc Long 
Tượng nghĩa là như vậy.

"Vi thế, thưa bậc Long Tượng, sau khi gặp Ngài, con xin kính lễ Ngài” là 
như thế.

Mong sao đức Thê Tôn sẽ giáo huân con không ngùng nghỉ: Mong sao 
đức Thế Tôn có thể giáo huấn con không ngừng nghỉ, có thể giáo huấn một cách 
nghiêm trang, có thể giáo huấn thường xuyên, có thể giáo huấn, có thể chỉ dạy 
lần này đến lần khác.

"Mong sao đức Thế Tôn sẽ giáo huấn con không ngừng nghỉ^, là như thế.
Vì thế, vị Bà-la-môn ấy đã nói rằng:
"Những người nào, thưa bậc Hiên trí, được Ngài giảo huân không ngừng 

nghỉ, luôn cả những người ấy chắc chắn có thể dứt bỏ khổ đau, Vì thế, thưa bậc 
Long Tượng, sau khỉ gặp Ngài, con xin kỉnh lê Ngài. Mong sao đức Thê Tôn sẽ 
giáo huấn con không ngừng nghí "

4.11. Vỉ Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu , r ĩ
biêt, không còn vướng bận, không bi đỉnh mác ở dục và hữu, vị ây đương 
nhiên đã vượt qua dòng lũ này và đã vượt qua đen bờ kia, không còn sự 
cứng cỏi [của tâm], không còn nghi ngờ.
Vi Bà-la-môii nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết
Vi Bà-la-môn: Bà-la-môn do trạng thái đã loại trừ bảy pháp: Sự nhận thức 

sai trái về thân được loại trừ, sự hoài nghi được loại trừ, sự bám víu vào giới 
và phận sự được loại trừ, luyến ái được loại trừ, sân hận được loại trừ, si mê 
được loại trừ, ngã mạn được loại trừ. Đoi với người này, các ác bất thiện pháp, 
các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền muộn, có kết quả khổ, đưa đến 
sanh-già-chết ở vị lai là đã được loại trừ.

13. [Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] sau khi loại trừ tất cả các điều ác, 
là người không còn vết nhơ, tốt lành, định tĩnh, có bản thân vững chãi, vị ấy đã 
vượt qua luân hồi, có sự toàn hảo, không nương nhờ, tự tại, vi ấy được gọi là 
Bà-la-môn."

Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Sự hiểu biết nói đến trí ở bốn đạo,... (nt)... 
vị đã vượt qua mọi kiến thức, vi ấy là ubậc đã đạt được sự hiểu biết.,,

Ngươi có thể biết rõ: Ngươi có thể biết rõ, có thể hiểu, có thể nhận thức, 
có thể thừa nhận, có thể thấu triệt.

Bà-la-môn nào mà ngươi có thể biết rõ là bậc đã đạt được sự hiểu biết" 
là như thế.

Không còn vướng bận, không bỉ dính mắc ờ dục và hữu.
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Không còn vướng bận: Luyến ái là vướng bận,10 sân hận là vướng bận, 
si mê là vướng bận, ngã mạn là vướng bận, tà kiến là vướng bận, ô nhiễm là 
vướng bận, uế hạnh là vướng bận. Đối với vị nào, các vướng bận này đã được 
dứt bỏ, đã 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, vị ấy được gọi là không còn 
vướng bận.

10 Akiñcanam'. Được ghi nghĩa là ukhông còn vướng bân,5 dựa vào sự giải thích của Chú giải 
^rāga-kiñcananti râgapalibodharn9\ thay vì nghĩa 4tkhông có gì, vô sở hưu^^ như đã gặp ở các nơi 
khác. (ND) ” '

Dục: Theo sự phân loại thì có hai loại dục: Vật dục và ô nhiễm dục. ... 
(nt)..• Các điều này được gọi là vật dục. ... (nt)... Các điều này được gọi là ô 
nhiễm dục.

Hữu: Có hai sự hiện hữu: Sự hiện hữu do nghiệp và sự hiện hữu lần nữa 
liên quan đến việc nối liền tái sanh. ... (nt)... cái này là sự hiện hữu lần nữa liên 
quan đến việc nối liền tái sanh.

Không còn vướng bận, không bị dính mắc ờ dục và hữu: Người không 
còn vướng bận, không bị dính mác, không bị máng vào, không bi vướng vào, 
không bi giữ lại ở dục và hữu, đã đi ra ngoài, đã được rời ra, đã được thoát 
khỏi, không bị ràng buộc, đang sống với tâm đã được làm trở thành không còn 
giới hạn.

"Không còn vướng bận, không bị dính mắc ở dục và hữu” là như thế.
Vi ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này.
Đương nhiên: Từ "addhā" này là lời nói nhất định,... (nt)... lời nói 

khẳng định.
Dòng lũ: Dòng lũ [ngũ] dục, dòng lũ của hữu, dòng lũ tà kiến, dòng lũ 

vô minh.
Đã vượt qua: Đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, đã vượt qua hẳn, đã 

vượt qua khỏi.
ấy đương nhiên đã vượt qua dòng lũ này” là như thế.

Và đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của tâm], không 
còn nghi ngờ.

Đã vượt qua: 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. Vị ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc 
thực hành, đã hoàn mãn cuộc hành trình, đã hoàn mãn hướng di, 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 xao động, đã chứng ngộ diệt đế. Đối với 
vị ấy, 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 
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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. Vị ấy 
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 bôn sự nâng đỡ,11 đã xua đi 
sự độc đoán, có sự tầm cầu đã được hoàn toàn cởi bỏ5 có 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, có sự toàn hảo, đã được hoàn mãn, là con người tối thượng, con 
người tột đỉnh, đã đạt được sự thành đạt tột đỉnh.

11 Bốn sự nâng đỡ (caturāpasseno)'. uVị Tỳ-khưu sau khi suy xét rồi thọ dụng, sau khi suy xét rồi chịu 
đựng, sau khi suy xét rồi ưánh xa, sau khi suy xét rồi xua đuổi,, (D. 33, Sañgitisuttam).
12 Xem chú thích 6 ở trang 23. (ND)

Vi ấy 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 không 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 định uẩn của bậc Vô học,..・(nt)... về tuệ 
uân của bậc Vô học,..・(nt)..・ vê giải thoát uân của bậc Vô học,... (nt)... vê giải 
thoát tri kiến uẩn11 12 của bậc Vô học; tồn tại sau khi đã thấu suốt chân lý, tồn tại 
sau khi đã vượt qua hẳn dục vọng, tồn tại sau khi đã trấn áp lửa phiền não, tồn 
tại do không xoay vòng [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 tịnh của từ, tồn tại với sự thanh 
tinh của bi... (nt)... của hỷ... (nt)... 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 sự hiện hữu, 
tồn tại trong giai đoạn cuối của luân hồi, tồn tại trong giai đoạn cuối của sự luân 
chuyển, tồn tại trong sự hiện hữu cuối cùng, tồn tại trong thân xác cuối cùng, 
với việc duy trì thân xác cuối cùng, là vị A-la-hán.

14. ^Đối với vi ấyf đây là lần cuối cùng, thân xác này là sau chót, việc sanh 
tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đổi với vỉ ấy."

Và đã vượt qua đến bờ kia: Bờ kia nói đến 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. Vị ấy đã đi đến bờ kia, đã 
đạt đến bờ kia, đã đi đến điểm cuối, đã đạt đến điểm cuối, đã đi đến đỉĩứi, đã đạt 
đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt 
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đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến 
nơi tru ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi nương nhờ, đã đạt đến nơi nương 
nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến nơi không sợ hãi, đã đi đến bất hoại, 
đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã đạt đến bất tử, đã đi đến Niết-bàn? đã 
đạt đến Niết-bàn. Vi ấy đã trải qua cuộc sống [của bậc Thánh], đã hoàn tất việc 
thực hành,...(nt)..・ việc sanh tử luân hồi, việc sanh ra lần nữa không có đối với 
vị ấy. “Và đã vượt qua đến bờ kia” là như thế.

Không còn sự cứng cỏi [của tâm]: Luyến ái là sự cứng cỏi, sân hận là sự 
cứng cỏi, si mê là sự cứng cỏi, giận dữ là sự cứng cỏi, thù hằn là sự cứng cỏi,... 
(nt)... tất cả các pháp tạo tác bất thiện là các sự cứng cỏi. Đối với người nào, 
các sự cứng cỏi này đã được dứt bỏ? đã được trừ tuyệt, đã được vắng lăng, đã 
được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ; 
người ấy được gọi là không còn sự cứng cỏi [của tâm].

Không còn nghi ngờ: Nghi ngờ về khổ, nghi ngờ về nhân sanh khổ, nghi 
ngờ về sự diệt tận khổ, nghi ngờ vê sự thực hành đưa đến sự diệt tận khổ, nghi 
ngờ về điểm khởi dầu, nghi ngờ về điểm kết thúc, nghi ngờ về điểm khởi đầu và 
điểm kết thúc, nghi ngờ về các pháp tùy thuận duyên khởi này; sự nghi ngờ nào 
có hình thức như vậy là biểu hiện nghi ngờ, trạng thái nghi ngờ, sự nhầm lẫn, sự 
hoài nghi, sự lưỡng lự, sự phân vân, sự ngờ vực, sự không nắm chắc, sự không 
quyết định, sự không quả quyết, sự không thể xác quyết, trạng thái sửng sốt, sự 
bối rối của tâm. Đối với vị nào, các nghi ngờ này đã được dứt bỏ, đã 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; vi ấy được gọi là không còn nghi ngờ.

uVà đã vượt qua đến bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của tâm], không còn 
nghi ng&” là như thế.

Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng:
''Vị Bà-la-môn nào mà ngươi có thê biêt rõ là bạc đã đạt được sự hiêu biêt, 

không còn vướng bận, không bỉ đỉnh mắc ở dục và hữu, vị ấy đương nhiên đã 
vượt qua dòng lũ này và đã vượt qua đen bờ kia, không còn sự cứng cỏi [của 
tâm], không còn nghi ngờ,"

4.12. Và người nào ở nơi này có sự hiêu biêt, là bậc đã đạt được sự hiêu biêt, 
sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, người ấy có tham ái 
đã được xa lìa, không còn phiền muộn, không có mong cầu, Ta nói rang, 
người ấy đã vượt qua sanh và già.
Và người nào ờ nơi này có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết.
Có sự hiểu biết: Có sự hiểu biết là đã đạt đến kiến thức, có trí, có sự rành 

rẽ, có sự thông minh.
Người nào: Người nào là người như thế,... (nt)... hoặc là vị thiên nhân, 

hoặc là người nhân loại.
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Bậc đã đạt được sự hiểu biết: Các sự hiểu biết nói đến trí ở bốn đạo, tuệ, 
tuệ quyền, tuệ lực, trạch pháp giác chi, sự thẩm xét, sự thấy rõ, chánh kiến. Với 
các sự hiểu biết ấy, [vj ấy] đã đi đến điểm cuối đối với sanh-già-chết, đã đạt đến 
điểm cuối, đã đi đến đỉnh, đã đạt đến đỉnh, đã đi đến tận cùng, đã đạt đến tận 
cùng, đã đi đến sự hoàn tất, đã đạt đến sự hoàn tất, đã đi đến nơi nương tựa, đã 
đạt đến nơi nương tựa, đã đi đến nơi trú ẩn, đã đạt đến nơi trú ẩn, đã đi đến nơi 
nương nhờ, đã đạt đến nơi nương nhờ, đã đi đến nơi không sợ hãi, đã đạt đến 
nơi khônẹ sợ hãi, đã đi đến bất hoại, đã đạt đến bất hoại, đã đi đến bất tử, đã 
đạt đến bát tử, đã đi đến Niết-bàn, đã đạt đến Niết-bàn. "Người đã đi đến điểm 
cuôi của các sự hiên biêt" là bậc đã đạt được sự hiêu biêt, hoặc "người đã đi đên 
điểm cuối nhờ vào các sự hiểu biết" là bậc đã đạt được sự hiểu biết, hoặc do 
trạng thái đã hiên biêt vê bảy pháp: Sự nhận thức sai trái vê thân đã được hiên 
biết, sự hoài nghi đã được hieu biết, sự bám víu vào giới và phận sư đã được 
hiểu biết, sự luyến ái... sân hận... si mê... ngã mạn đã được hiểu biết; đối với 
người này, các ác bất thiện pháp, các điều ô nhiễm đưa đến tái sanh, có sự phiền 
muộn, có kết quả khổ, đưa đến sanh-già-chết ở vị lai là đã được hiểu biết.

15. [Đức Thế Tôn nói: “Này Sabhiya] vị đã suy gẫm toàn bộ các loại kiến 
thức thuộc về các Sa-môn, thuộc về các Bà-ỉa-môn, vị đã xa lìa sự luyến ải ở 
tất cả các cảm thọ, vi đã vượt qua mọi kiến thức, vi ấy là 'bậc đã đạt được sự 
hiểu biết.

Người: Là chúng sanh, đàn ông, thanh niên, người nam, cá nhân, mạng 
sống, người còn sanh tử, con người, người đi theo nghiệp, sinh vật, nhân loại.

ở nơi này: ở quan điểm này,... (nt)... ở thế giới loài người này.
uVà người nào ở nơi này có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết" 

là như thế.
Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ờ hữu và phỉ hữu.
ở hữu và phi hữu: ở dục giới, sắc giói, vô sắc giới, ở sự hiện hữu của 

nghiệp, ở sự hiện hữu lần nữa; ở sự hiện hữu của nghiệp là dục giới, ở sự hiện 
hữu lan nữa là dục giới, ở sự hiện hữu của nghiej) là sắc giới, ở sự hiện hữu lần 
nữa là sắc giới, ở sự hiện hữu của nghiệp là vô sắc giới, ở sự hiện hữu lần nữa 
là vô sắc giới; ở sự hiện hữu được lặp đi lặp lại, ở cảnh giới tái sanh được lặp 
đi lặp lại, ở sự tái sanh được lặp đi lặp lại, ở sự tiếp nối tái sanh được lặp đi lặp 
lại, ở sự tái sanh của bản thân được lặp đi lặp lại.

Sự quyến luyến: Có bảỵ sự quyến luyến: Quyến luyến do luyến ái, quyến 
luyến do sân hận, quyến luyến do si mê, ạuyến luyến do ngã mạn, quyến luyến 
do tà kiến, quyến luyến do ô nhiễm, quyến luyến do uế hạnh.

Sau khi tháo gỡ: Sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo gỡ các sự quyến luyến; 
hoặc là sau khi tháo rời hoặc sau khi tháo gỡ các sự quyến luyến, các vật đã bị 
buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị cột trói, các vật đã bị máng vào, đã bị vướng 
vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt. Giống như người thực hiện sự tháo gỡ, phá 
vỡ cái kiệu khiêng, cỗ xe, xe tải, hoặc xe kéo đã được ráp lại; tương tự như vậy, 
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sau khi cởi bỏ hoặc sau khi tháo ẹỡ các sự quyến luyến, hoặc là sau khi tháo rời, 
sau khi tháo gỡ các sự quyến luyển, các vật đã bi buộc trói, đã bị trói buộc, đã bị 
cột trói, các vật đã bị máng vào, đã bị vướng vào, đã bị giữ lại, các sự trói chặt.

"Sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu" là như thế.
Người ấy có tham ái đã được xa lìa, không còn phiền muộn, không có 

mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già.
Tham ái: Tham ái cảnh sắc,... (nt)..・ tham ái cảnh pháp. Đối với người 

nào, các tham ái này là đã được dứt bỏ, đã 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, người ấy được gọi là có tham ái đã được xa lìa, có tham ái đã được tách lìa, 
có tham ái đã được từ bỏ, có tham ái đã được tây trừ, có tham ái đã được giải 
thoát, có tham ái đã được dứt bỏ, có tham ái đã được buông bỏ, có luyến ái đã 
được xa lìa, có luyến ái đã được tách lìa, có luyến ái đã được từ bỏ, có luyến ái 
đã được dứt bỏ, có luyến ái đã được buông bỏ? không còn khao khát, được tịch 
tịnh, có trạng thái mát mẻ, có sự cảm thọ lạc, sống với trạng thái cao thượng tự 
thân. "Ngươi ấy có tham ai đã được xa iia” la như thế.

Không còn phiền muộn: Luyến ái là phiền muộn, sân hận là phiền muộn, 
si mê là phiền muộn, giận dữ là phiền muộn, thù hằn là phiền muộn,... (nt)... 
tất cả các pháp tạo tác bất thiện là phiền muộn. Đối với người nào, các phiền 
muộn này đã được dứt b6, đã được trừ tuyệt, đã được vắng lăng, đã được tịch 
tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi ngọn lửa trí tuệ, người ấy 
được gọi là không còn phiền muộn.

Không có mong cầu: Sự mong cầu nói đến tham ái, tức là sự luyến ái, 
luyên ái mãnh liệt,... (nt)... tham đăm, tham, cội nguồn của bát thiện. Đối với 
riẸười nào, các sự mong cầu này đã được dứt bỏ, đã được trừ tuyệt, đã được 
văng lặng, đã được tịch tịnh, không thể sanh khởi nữa, đã được thiêu đốt bởi 
ngọn lửa trí tuệ, người ấy được gọi là không có mong cầu.

Sanh: Sự sanh ra, sự sanh khởi, sự nhập thai, sự phát sanh, sự xuất hiện của 
các uẩn, sự đạt được các xứ ở từng chủng loại của các chúng sanh này khác.

Già: Sự suy tàn, trạng thái già nua, tình trạng răng long, tóc bạc, da nhăn, 
tuổi thọ suy giảm, sự hư hoại của những giác quan ở từng chủng loại của các 
chúng sanh này khác.

Người ấy có tham ái đã được xa lìa, không còn phiền muộn, không có 
mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già: Ta nói, Ta chỉ 
dạy, Ta chỉ bảo, Ta thông báo, Ta ấn định, Ta khai mở, Ta chia sẻ, Ta làm rõ, Ta 
bày tỏ rằng: "Người nào có tham ái đã được xa lìa, không còn phiền muộn, và 
không có mong cầu, người ấy, quả thật, đã vượt qua, đã vượt lên, đã vượt khỏi, 
đã vượt qua hẳn, đã vượt qua khỏi sanh-già-chết/9

"Người ây có tham ái đã được xa lìa, không còn phiên muộn, không có 
mong cầu, Ta nói rằng, người ấy đã vượt qua sanh và già" là như thế.
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-T T\ ri Á .X / . rpl Á rp/\ ma s L : wVì the, đức The Ton đã noi răng:
i(Va người nào ở nơi này, có sự hiểu biết, là bậc đã đạt được sự hiểu biết,

sau khi tháo gỡ sự quyến luyến này ở hữu và phi hữu, người ấy có tham ải đã
được xa lìa, không còn phiền muộn, không có mong cau, Ta nói rằng, người ấy
đã vượt qua sanh và g诚"

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.,,

uDiễn giải kỉnh Mettagũ95 là thứ tư.
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