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IIL PHẨM NĂM PHÀN
(PANCANGIKAVAGGA)

I. KINH KHÔNG CÓ CUNG KÍNH THỨ NHẤT 
(PaỊhamaagãravasuttà)   (Ắ. III. 14)1112

HJCinh này và kinh kế tiếp, tham chiếu: Niệm kinh 念經(T.01. 0026.44. 0485c22); Tàm quỷ kinh 慚愧 
ếí (T.p 1.0026.45-46. 0486a05-21); Giới kỉnh 戒經(T.01. 0026.47-48. 0486b23・c03); Cung kính kinh 
恭敬經(roi. 0026.49-50. 0486c21-0487al5); Tạp.雜(「02. 0099.495. 0129a09).
12 Ẫbhỉsamãcãrikam dhammam'. Thắng hạnh pháp. Xem The Path of Purity, 11.

21. Tỷ-kheo? này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọn^, không 
sông tương hòa với các vị đông Phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thăng hạnh 
pháp, 12 sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn Hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau 
khi không làm cho viên mãn Hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới 
luật, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn các giới luật5 
vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này không xảy ra. Sau khi 
không làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định? 
sự kiện này không xảy ra.

Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính, có thận trọng, sông tương hòa với 
các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện này có 
xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn 
Hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn Hữu học pháp, 
vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho 
viên mãn các giới luật? vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh tri kiến, sự kiện này 
có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn 
chánh định? sự kiện này có xảy ra.

II. KINH KHÔNG CÓ CUNG KÍNH THỨ HAI 
(Dutiyaagãravasutta)(A. III. 15)

22. Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, không cung kính, không thận trọng, không 
sống tương hòa với các vị đồng Phạm hạnh, sẽ làm viên mãn thắng hạnh pháp, 
sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, 
vị ấy sẽ làm viên mãn Hữu học pháp, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không 
làm cho viên mãn Hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẩn5 sự kiện 
này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho 
viên mãn định uẩn, sự kiện này không xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn 
định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự kiện này không xảy ra.
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Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, có cung kính, có thận trọng, sống tương hòa với 
các vị đồng Phạm hạnh, vị ấy sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, sự kiện 
này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn thăng hạnh pháp, vị ây sẽ làm cho viên 
mãn Hữu học pháp, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm cho viên mãn Hữu học 
pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn giới uẩn, sự kiện này có xảy ra. Sau khi làm 
cho viên mãn giới uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn định uẩn, sự kiện này có xảy 
ra. Sau khi làm cho viên mãn định uẩn, vị ấy sẽ làm cho viên mãn tuệ uẩn, sự 
kiện này có xảy ra.

III. KINH CÁC UẾ NHIỄM (Upakkilesasutta)  (A. III. 16)13

13 Tham chiếu: Tạp.雜(T.02. 0099.1246. 0341b25).
14 Paịtỉkãya = Muddỉkãya. Xem A. I. 254.

23. Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do các uế nhiễm ấy, 
vàng bị uế nhiễm không được nhu nhuyến, không được dễ sử dụng, không sáng 
chói, bị bể vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành. Thế nào là năm? sắt, 
đồng5 thiếc, chì và bạc.

Có năm uế nhiễm này của vàng, này các Tỷ-kheo, do các uế nhiễm ấy, vàng 
bị uê nhiễm không được nhu nhuyên, không được dễ sử dqng, không sáng ch6i, 
bị bể vụn và không chơn chánh chịu sự tác thành.

Và khi nào5 này các Tỷ-kheo, vàng được giải thoát khỏi năm uế nhiễm 
này5 khi ấy vàng ấy được nhu nhuyến, dễ sử dụng, sáng chói, không bị bể vụn 
và chơn chánh chịu sự tác thành. Và các đô trang sức nào người ta muốn như 
nhẫn, như bông tai, như vòng cổ5 như dây chuyền vàng,14 vàng ấy có thể dùng 
tùy theo ước muốn.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có năm uế nhiễm này của tâm, do các uế nhiễm 
ấy, tâm bị uế nhiễm, không nhu nhuyen, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị 
bể vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là năm? 
Tham dục, sân, hôn trầm thụy miên5 trạo hối, nghi.

Có năm uế nhiễm này của tâm, này các Tỷ-kheo, do năm uế nhiễm ấy, tâm 
bị uế nhiễm không được nhu nhuyến, không dễ sử dụng, không sáng ch6i, bị bể 
vụn, không chơn chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc.

Và khi nào, này các Tỷ-kheo, tâm được giải thoát khỏi năm uế nhiễm ấy, 
khi ấy tâm ấy được nhu nhuyến, dễ sử dụng, sáng ch6i, không bể vụn, chơn 
chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì cần phải được 
giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. Tại 
dấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào.

Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua 
vách, qua tường, qua núi như đi qua hư không; độn thổ, trồi lên ngang qua đất 
liên như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiết- 
già ngang qua hư không như con chim; với bàn tay, chạm sờ mặt trăng và mặt 
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tr&i, những vật có đại oai lực5 đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi 
Phạm thiên.59 Tại dấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy? dầu 
thuộc loại xứ nào.

Nêu vị ây muôn: "Với Thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân5 ta có thê nghe hai loại 
tiếng chư thiên và loài người, xa và gần.” Tại dấy, vị ấy có khả năng, có năng 
lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào.

Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của mình, ta có thể biết được tâm 
của các loại chúng sanh khác, tâm của loài người khác nhau như sau: 'Tâm có 
tham, biết là tâm có tham; tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm có 
sân9 biết là tâm có sân; tâm không sân5 biết là tâm không sân. Tâm co si, biết 
là tâm có si; tâm không si, biết là tâm không si. Tâm chuyên chú? biết là tâm 
chuyên chú; tâm tán loạn, biêt là tâm tán loạn. Đại hành tâm, biêt là đại hành 
tâm; không phải đại hành tâm5 biết là không phải đại hành tâm. Tâm chưa vô 
thượng, biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng, biết là tâm vô thượng. Tâm 
thiền định, biết là tâm thiền định; tâm không thiền định? biết là tâm không thiền 
định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; tâm không giải thoát? biết là tâm 
không giải thoát."' Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái 
ấy, dầu thuộc loại xứ nào.

Nêu vị ây ước muôn: "Ta sẽ nhớ đên nhiêu đời sông quá khứ, như một đời, 
hai đời5 ba đời5 bốn đời? năm đời5 mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời9 bốn 
mươi đời9 năm mươi đời? một trăm đời5 hai trăm đời5 một ngàn đời5 một trăm 
ngàn dời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp." Vị ấy 
nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, đồ ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này5 tuổi thọ đến mức thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như 
thê này, dòng họ như thê này, giai câp như thê này, đô ăn như thê này, thọ khô 
lạc như thế này9 tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ở dây.” Tại dấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu 
thuộc loại xứ nào.

Nếu vị ấy ước muốn: "Với Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự 
từ bỏ và sanh khởi của chúng sanh. Ta rõ biết chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang; người đẹp đẽ? kẻ thô xấu; người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Các chúng sanh ấy làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về 
lời, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà kiến? tạo các nghiệp theo 
tà kiến; những người này, sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ? 
ác thú? đọa xứ, địa ngục. Các chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, 
ngữ và ý5 không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp 
theo chánh kiến; những vị này sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên 
các cối lành5 cõi trời, cõi đời này. Như vậy? với Thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, ta có thê thây sự sông, chêt của chúng sanh. Ta có thê rõ biêt răng 
chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang; người đẹp đẽ5 kẻ thô xấu; người may 
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mắn5 kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của hẹ)・" Tại đấy, vị ấy có khả năng? có 
năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào.

Nếu vị ấy ước muốn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại5 với 
thắng trí ta chứng ngộ5 chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát." Tại đây, vị ây có khả năng, có năng lực đạt đên trạng thái ây? dâu thuộc 
loại xứ nào.

IV. KINH ÁC GIỚI (Dussĩlasuttay5 (A. III. 19)
24. Với người ác giới, này các Tỷ-kheo9 với người phá giới, chánh định do 

vậy bị phá hoại. Khi chánh định không có mặt, với người chánh định bị phá 
hoại, như thật tri kiến  do vậy bị phá hoại. Khi như thật tri kiến không có mặt, 
với người như thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. 
Khi nhàm chán, ly tham không có mặt, với người nhàm chán, ly tham bị phá 
hoại, giải thoát tri kiến do vậy bị phá hoại.

1516

15 Tham chiếu: Niệm kỉnh 念經 JJ.01. 0026.44. 0485c22); Tàm quý kỉnh 慚愧經0026.45- 
46. 0486a05-21); Giới kỉnh 戒經(roi. 0026.47-48. 0486b23-c03); Cung kỉnh kinh 恭敬經(roi. 
0026.49-50. 0486c21-0487al5);?(zp.雜(T.02. 0099.495. 0129a09).
16 Chủ giải viết taruna nghĩa là tuổi trẻ.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá bị phá hoại, thời đọt cây 
ây không đi đên viên mãn, vỏ cây không đi đên viên mãn, giác cây không đi 
đến viên mãn5 lõi cây không đi đến viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo5 với 
người ác giới, với người phá giới, chánh định do vậy bị phá hoại. Khi chánh 
định không có mặt5 với người chánh định bị phá hoại, như thật tri kiến do vậy bị 
phá hoại. Khi như thật tri kiên không có mặt, với người như thật tri kiên bị phá 
hoại, nhàm chán, ly tham do vậy bị phá hoại. Khi nhàm chán, ly tham không 
có mặt, với người nhàm chán, ly tham bị phá hoại, giải thoát tri kiến do vậy bị 
phá hoại.

Với người có giới, này các Tỷ-kheo, với người gìn giữ giói, chánh định do 
vậy được đầy đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh định được thành tựu, 
như thật tri kiến do vậy được thành tựu. Do như thật tri kiến có mặt, với người 
như thật tri kiến có mặt5 nhàm chán, ly tham do vậy được thành tựu. Do nhàm 
chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán, ly tham được thành tựu, giải thoát 
tri kiến do vậy được thành tựu.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một cây với cành và lá được đầy đủ5 thời đọt cây 
ây đi đên viên mãn, vỏ cây đi đên viên mãn, giác cây đi đên viên mãn, lõi cây đi 
đến viên mãn. Cũng vậy? này các Tỷ-kheo5 với người có giói, với người giữ gìn 
giới, chánh định do vậy được đầy đủ. Do chánh định có mặt, với người chánh 
định được thành tựu, như thật tri kiến do vậy được thành tựu. Do như thật tri 
kiến có mặt, với người như thật tri kiến được thành tựu, nhàm chán, ly tham do 
vậy được thành tựu. Do nhàm chán, ly tham có mặt, với người nhàm chán5 ly 
tham được thành tựu, giải thoát tri kiến do vậy được thành tựu.
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V KINH NHIẾP THỌ (Anuggahitasuttă) (A. III. 20)
25. Do nhiếp thọ năm chi phần? này các Tỷ-kheo5 chánh tri kiến được thành 

thục với Tâm giải thoát quả và các lợi ích của Tâm giải thoát quả, với Tuệ giải 
thoát quả và các lợi ích của Tuệ giải thoát quả.

Với năm pháp gì? Ở đây, này các Tỷ-kheo5 chánh tri kiến được giới nhiếp 
thọ5 được văn nhiếp thọ9 được luận nghị nhiếp thọ5 được chỉ nhiếp thọ, được 
quán nhiếp thọ.17

17 Xem II. 140.
18 Vìmuttỉ. D. 33, Sangĩtỉ Sutta (Kỉnh Phúng tụng), D. III. 241.
19 XemD. I. 73; M. I. 37; Vin. I. 294.

Do được năm chi phần nhiếp thọ này9 này các Tỷ-kheo9 chánh tri kiến được 
thành tựu với Tâm giải thoát quả và các lợi ích của Tâm giải thoát quả5 với Tuệ 
giải thoát quả và các lợi ích của Tuệ giải thoát quả.

VI. KINH GIẢI THOÁT xứ (Vìmuttãyatanasutta) (A. III. 21)
26. Có năm giải thoát xứ,  này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo sống không 

phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm chưa giải thoát được giải thoát; hay 
các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa dạt, được đạt đến.

18

Thế nào là năm? Ở đây5 này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư hay một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo su, thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Tùy theo bậc 
Đạo su, hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò vị Đạo sư thuyết pháp cho vị 
Tỷ-kheo như thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, như vậy vị Tỷ-kheo tín thọ 
về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về 
pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ5 thân được 
khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ5 tâm được 
định tĩnh.19 Đây là giải thoát xứ thứ nhất. Ở dấy, vị Tỷ-kheo sống không phóng 
dật5 nhiệt tâm9 tinh cần5 thời tâm chưa giải thoát được giải thoát; hay các lậu 
hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng 
an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được đạt đến.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư không thuyêt pháp cho vị Tỷ-kheo. Và vị Tỷ-kheo ây thuyêt pháp 
rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị 
Tỷ-kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng như thê nào, như thê nào, tùy theo như vậy5 như vậy vị ây 
tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín 
thọ vê pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan sanh nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ 
thân được khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, 
tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ hai. ơ đây, vị Tỷ-kheo sông không 
phóng dật? nhiệt tâm5 tinh cần5 thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay 
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các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đên đoạn diệt hoàn toàn; hay vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa dạt, được đạt đến.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo su, không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được học 
thuộc lòng. Vị ây đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã 
được học thuộc lòng. Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo5 đọc tụng pháp như đã 
được nghe, như đã được học thuộc lòng, một cách rộnệ rãi như thế nào, như thế 
nào, tùy theo như vậy, như vậy vị Tỷ-kheo ấy tín thọ về nghĩa và tín thọ về pháp 
trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan sanh. Do 
hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ5 thân được khinh an. Do thân được khinh 
an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ? tâm được định tĩnh. Đây là giải thoát xứ 
thứ ba. Ở dây, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật? nhiệt tâm, tinh cần, thời tâm 
chưa giải thoát, được giải thoát; hay các lậu hoặc chưa được đoạn diệt hoàn 
toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa 
đạt, được đạt đến.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư5 không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng một cách rộng rãi cho 
người khác. Vị ấy không đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã nghe5 như đã 
được học thuộc lòng. Nhưng vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý quán sát pháp 
như đã được nghe, như đã được đọc tụng. Vị Tỷ-kheo ấy, này các Tỷ-kheo, do 
với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ỷ quán sát pháp như đã được nghe, như đã được 
đọc tụng như thê nào? như thê nào? tùy theo như vậy5 như vậy vị Tỷ-kheo ây tín 
thọ về nghĩa, tín thọ về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về 
pháp nên hân hoan sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ? thân được 
khinh an. Do thân được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ9 tâm được 
định tĩnh. Đây là giải thoát xứ thứ tư. Ở đây9 vị Tỷ-kheo sống không phóng dật? 
nhiệt tâm? tinh cần5 thời tâm chưa ẹiải thoát, được giải thoát; hay các lậu hoặc 
chưa được đoạn diệt hoàn toàn đi đển đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an ổn 
khỏi các khổ ách chưa dạt, được đạt đến.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư hay một vị đồng Phạm hạnh đóng vai 
trò vị Đạo sư không thuyết pháp cho vị Tỷ-kheo. Vị Tỷ-kheo ấy không thuyết 
pháp một cách rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được 
học thuộc lòng. Vị ấy không đọc tụng pháp ấy một cách rộng rãi như đã được 
nghe, như đã được học thuộc lòng. Vị ẩy không với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý 
quán sát pháp như đã được nghe, như đã học thuộc lòng. Nhimg vị ấy khéo nắm 
giữ một định tướng,20 khéo tác ý? khéo thọ trì, khéo thông đạt với trí tuệ như 
thế nào, như thế nào, tùy theo như vậy, như vậy vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ 
về pháp trong pháp ấy. Do vị ấy tín thọ về nghĩa, tín thọ về pháp nên hân hoan 

20 Chủ giải: Một trong 38 ãrammana-kasỉụa (đề mục tham thiền).
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sanh. Do hân hoan nên hỷ sanh. Do ý hoan hỷ? thân được khinh an. Do thân 
được khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Do lạc thọ, tâm được định tĩnh. Đây là 
giải thoát xứ thứ năm? ở đây, vị Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay các lậu hoặc chưa được đoạn 
diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an ổn khỏi các khổ 
ách chưa đạt5 được đạt đến.

Có năm giải thoát xứ này? này các Tỷ-kheo? ở đây vị Tỷ-kheo sống không 
phóng dật5 nhiệt tâm, tinh cân, thời tâm chưa giải thoát, được giải thoát; hay các 
lậu hoặc chưa đoạn diệt hoàn toàn đi đến đoạn diệt hoàn toàn; hay vô thượng an 
ổn khỏi các khổ ách chưa đạt, được đạt đến.

VII. KINH ĐỊNH (Samãdhisutta) (A. III. 24)
27. Này các Tỷ-kheo, thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. 

Với ai thông minh, thường niệm, tu tập vô lượng định, tự mỗi người ấy khởi lên 
năm trí.   Thế nào là năm?2122

21 XemD. III. 278.
22 AA. III. 231: Kỉlesehỉ ãrakattã arỉyo. (t4Tránh xa các nhiễm 6" nghĩa là bậc Thánh không còn phiền 
não ô nhiễm). Xem 4 IV. 145.
23 Chủ giải viết atappaniyatthena, nghĩa là không đưa đến nhàm chán.
24 Xem D. I. 74; M. I. 276,11. 15; IIL 92.

"Định này hiện tại lạc và tương lai có quả dị thục lạc”, trong mỗi người, trí 
[như vậy] khởi lên. "Định này thuộc bậc Thánh严 không thuộc vật chất", trong 
mỗi người, trí [như vậy] khởi lên. "Định này không do người ác thực hiệnn5 
trong mỗi người, trí [như vậy] khởi lên. "Định này an tịnh, thù diệu,23 đem đến 
khinh an, đạt được nhất tâm, không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên5\ 
trong mỗi người, trí [như vậy] khởi lên. "An tịnh? ta nhập định này. An tịnh5 ta 
xuất khỏi định này”，trong mỗi người, trí [như vậy] khởi lên.

Này các Tỷ-kheo? thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định. Với 
ai thông minh, thường niệm, hãy tu tập vô lượng định9 tự mỗi người ấy, khởi 
lên năm trí này.

VIIL KINH NÃM CHI PHẦN (Pancangikasutta) (Ả. III. 25)
28. - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng sự tu tập Thánh chánh định gồm 

có năm chi phần. Hãy lắng nghe và suy nghiệm ky, Ta sẽ giảng.
-Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các Tỷ-kheo ây vâng đáp Thê Tôn. Thê Ton nói như sau:
一 Này các Tỷ-kheo9 như thế nào là sự tu tập Thánh chánh định gồm có năm 

chi phần?
Ở đây, này các Tỷ-kheo? Tỷ-kheo24 ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ 

nhât với tâm với tứ. Vị ây thâm nhuân, tâm ướt? làm cho sung mãn5 tràn đây 
thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần.
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Ví nhu, này các Tỷ-kheo5 như một người hâu tăm hay đệ tử hâu tăm, sau 
khi răc bột tăm trong thau băng đông, liên nhôi bột ây với nước. Cục bột tăm 
ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt9 thấm ướt cả trong lẫn 
ngoài với nước nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt? làm cho sung mãn5 tràn đầy thân này với hỷ lạc 
do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thấm nhuần.

Đây là sự tu tập thứ nhât vê Thánh chánh định gôm có năm chi phân.
Lại nữa5 này các Tỷ-kheo5 vị Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tâm và tứ... chứng 

đạt và an trú Thiền thứ hai. Vị ấy thấm nhuần, tẩm ướt5 làm cho sung mãn, tràn 
đầy thân này với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần.

Ví như, này các Tỷ-kheo, một hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương 
Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ nước chảy ra, phương 
Bắc không có lỗ nước chảy ra5 phương Nam không có lỗ nước chảy ra9 và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần, tẩm 
ướt5 làm cho sung mãn5 tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh, không một chỗ 
nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy? này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt5 làm cho sung mãn, tràn đầy thân này 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do định sanh ấy thấm nhuần.

Đây là sự tu tập thứ hai về Thánh chánh định gồm có năm chi phần.
Lại nữa, này các Tỷ-kheo5 vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả5 chánh niệm tỉnh giác? 

thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú 
Thiên thứ ba. Vị Tỷ-kheo ây thâm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây 
thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần.

Ví như, này các Tỷ-kheo5 trong hô sen xanh, hô sen hông hay sen trăng, 
những bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, 
được nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần, tẩm 
uớt, tràn đây thâu suôt bởi nước mát lạnh ây, không một chô nào của toàn thê 
sen xanh, sen hông hay sen trăng không được nước mát lạnh ây thâm nhuân. 
Cũng vậy5 này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần.

Này các Tỷ-kheo9 đây là sự tu tập thứ ba về Thánh chánh định gồm có năm 
chi phần.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo? Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Tỷ-kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, 
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không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy 
thấm nhuần.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một người ngôi dùng tâm vải trăng trùm đâu, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. Cũng vậy5 
này các Tỷ-kheo? Tỷ~kheo thấm nhuần toàn thân này với tâm thuần tịnh trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ây thâm nhuân.

Này các Tỷ-kheo5 đây là sự tu tập thứ tư vê Thánh chánh định gôm có năm 
chi phần.

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, quán sát tướng25 được vị Tỷ-kheo khéo nắm giữ, 
khéo tác V, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ.

25 AA. III. 235: Paccavekkhananỉmỉtta (quan sát tướng) = Paccavekkhanananameva (tuệ quan sát lại). 
XemD III. 278; UdA. 336.
26 Xem M. III. 96.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một người quán sát một người khác, người đứng 
quán sát người ngồi, hay người ngồi quán sát người nằm. Cũng vậy5 này các 
Tỷ-kheo5 quán sát tướng được Tỷ-kheo khéo nắm giữ, khéo tác ý5 khéo thọ tri, 
khéo thể nhập với trí tuệ.

Này các Tỷ-kheo5 đây là sự tu tập thứ năm về Thánh chánh định gồm có 
năm chi phần.

Tu tập như vậy, này các Ty.kheo, Tỷ-kheo với Thánh chánh định gồm có 
năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì cần phải 
được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với thắng trí. 
Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một cái ghè nước26 đặt trên một cái giá, ghè ấy 
đựng đầy nước, tràn đầy đến nỗi con quạ có thể uống được. Và một người có 
sức mạnh đến lắc qua lắc lại cái ghè ấy, như vậy nước có đổ ra chăng?

- Thưa có, bạch Thế Tôn.
一 Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo tu tập như vậy, Thánh chánh định 

gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, tùy thuộc theo pháp gì 
cân phải được giác ngộ với thăng trí, tâm vị ây hướng đên đê được giác ngộ với 
thắng trí. Tại đấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, một hô nước trên một khoảnh đât băng, bôn góc có 
bờ đê đắp cao đầy tràn nước đến nỗi con quạ có thể uống được. Rồi một người 
có sức mạnh đến tháo bờ đê chỗ này chỗ kia, như vậy nước có đổ ra chăng?

一 Thưa có5 bạch Thế Tôn.
一 Cũng vậy, này các Tỷ-kheo5 vị Tỷ-kheo tu tập như vậy9 Thánh chánh định 

gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy5 tùy thuộc theo pháp gì 
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càn phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được giác ngộ với 
thắng trí. Tại đấy, vị ấy có khả năng9 có năng lực đạt đến pháp ấy5 dầu thuộc 
loại xứ nào.

Ví nhu, này các Tỷ-kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có một chiếc xe 
đang đậu5 thắng với ngựa thuần chủng, có gậy thúc ngựa đặt ngang sẵn sàng. 
Có người huấn luyện ngựa thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm lây dây cương, tay mặt cầm lấy 
gậy thúc ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui tại chỗ nào và như thế nào 
theo ý mình muốn. Cũng vậy5 này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như vậy, Thánh 
chánh định gồm có năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy5 tùy thuộc 
theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để được 
giác ngộ với thắng trí. Tại dấy, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy5 
dầu thuộc loại xứ nào.

Nếu vị ấy ước muốn: "Ta sẽ chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiều thâĩi..・" (như kinh 23)... dầu thuộc loại xứ nào.

Nếu vị ấy ước muốn: "Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân..." (như kinh 23).
Nếu vị ấy ước muốn: "Mong rằng với tâm của mình có thể hiểu biết được 

tâm của các loại chúng sanh khác...,, (như kinh 23).
Nêu vị ây ước muôn: "Ta sẽ nhớ đên nhiêu đời sông quá khứ, như một 

(như kinh 23).
Nếu vị ấy ước muốn: "Vói Thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống 

chết của chúng sanh.・・" (như kinh 23).
Nêu vị ây ước muôn: "Do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với 

thắng trí ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú Vô lậu tâm giải thoát, Tuệ giải 
thoát.,, Tại đấy, vị ấy có khả năng5 có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc 
loại xứ nào.

IX. KINH KINH HÀNH (Cankamasutta)  (Ả. III. 29)21

27 Tham chiếu: Thất xứ tam quản kỉnh 七處三觀經(T.02. 0150A.20. 0879a05).
28 Cankama. Xem Vìn. II. 190; III. 103f; Buddhist Birth Stories, 89.
29 Tham chiếu: Tạp.雜(T.02. 0099.1250. 0343b07).

29. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này của kinh hành.  Thế nào là năm? 
Kham nhẫn được đường trường; kham nhẫn được tinh cần; ít bệnh tật; đưa đến 
tiêu hóa tôt đẹp các đô được ăn, được uông5 được nhai, được nêm; định chứng 
được trong khi kinh hành được tồn tại lâu dài.

2728

Những pháp này, này các Tỷ-kheo là năm lợi ích của kinh hành.

X. KINH TÔN GIẢ NÃGITA (Nãgitasutta)  (A. III. 30)29
30. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thê Tôn bộ hành giữa các người Kosala, cùng với đại chúng 
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Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn tên là Icchãnaồgala. Tại dấy, Thế Tôn trú 
ở Icchãnaồgala, trong khóm rừng Icchãnangala.

Các Bà-la-môn gia chủ ở Icchãnaồgala được nghe: "Sa-m6n Tôn giả 
Gotama là Thích tử xuất gia từ gia đình họ Thích, đã đến Icchanangala, trú ở 
Icchãnaốgala, trong khóm rừng Icchãnangala. về Tôn giả Gotama ấy, tiếng đồn 
tốt đẹp sau đây được truyền đi: 'Dây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Su, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng 
ngộ thế giới này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, với chúng Sa-môn9 Bà-la- 
môn? các loài trời và loài người. Sau khi đã chứng ngộ5 Ngài tuyên thuyết điều 
Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn9 có 
nghĩa. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch/ Tốt đẹp thay, 
sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như v^y!"

Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Icchãnaốgala, sau khi đêm ấy đã mãn, cầm 
theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm9 đi đến khóm rừng Icchãnaồgala; sau 
khi đến, đứng ở ngoài cổng vào và lớn tiếng làm huyên náo.

Lúc bấy giờ, Tôn giả Nãgita là thị giả của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo Tôn 
giả Nãgita:30

30 XemD. I. 87.

-Này Nãgita, những ai đã đến và làm ồn ào như những người hàng cá với 
đống cá lớn?

—Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Bà-la-môn gia chủ ở Icchãnaốgala, 
đang đứng ở ngoài công vào, đem theo rât nhiêu đô ăn loại cứng và loại mêm 
cúng dường cho Thế Tôn và chúng Tăng.

一 Này Nãgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không 
có liên hệ gì với Ta. Này Nãgita, những ai không tìm được không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức; tìm được an ổn lạc5 viễn ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc mà Ta đã tìm được không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
không có phí sức; hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy miên lạc5 lợi 
dưỡng, cung kính, danh văn lạc.

一 Bạch Thê Ton, nay The Ton hãy chap nhận! Thiện Thệ hãy châp nhận! 
Nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào? tại chỗ ấy, các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn 
và ở quôc độ9 cũng sẽ đi đên với tâm hướng vê cúng dường. Ví như trời mưa 
nặng hạt và nước mưa được chảy tùy theo chiêu dôc. Cũng vậy5 bạch Thê Tôn? 
nay Thế Tôn sẽ đi đến chỗ nào, tại chỗ ấy, các Bà-la-môn gia chủ ở thị trấn và 
ở quôc độ, cũng sẽ đi đên với tâm hướng vê cúng dường. Vì cớ sao? Bạch Thê 
Tôn, do VI giới hạnh và trí tuệ của The Tôn.

-Này Nãgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng, và danh vọng không 
có liên hệ gì với Ta. Này Nãgita, những ai không tìm được không có khó khăn,
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1*1 人 ， 人， ，1，， 、 •穴/1 •*!không có mệt nhọc, không có phí sức; tìm được an ôn lạc, viên ly lạc, an tịnh 
lạc, chánh giác lạc mà Ta đã tìm được không có khó khăn, không có mệt nhọc? 
không có phí sức; hãy để họ thọ hưởng lạc31 như phân ấy, thụy miên lạc, lợi 
dưỡng, cung kính5 danh văn lạc.

31 Xem 4 IV. 341. Liên quan đến Tôn giả Nãgita, xcmDB. I. 198; Thag. V. 86.

Này Nãgita, với ai ăn, uông5 nhai, nêm5 thời đại tiện, tiêu tiện là kêt quả tât 
nhiên cho người ấy. Ai nặng nề về ái lạc, này Nãgita, sự biến hoại, đổi khác9 
sâu, bi, khô, ưu, não khởi lên; đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. Ai chuyên 
chú tâm về tướng bất tịnh, này Nãgita, thời sự nhàm chán đối với tịnh tướng 
được an trú; đây là kêt quả tât nhiên cho người ây. Ai sông tùy quán vô thường 
trong sáu xúc xứ, này Nãgita, thời sự nhàm chán đôi với xúc được an trú; đây là 
kết quả tất nhiên cho người ấy. Ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẩn9 
này Nãgita, thời sự nhàm chán đôi với châp thủ được an trú; đây là kêt quả tât 
nhiên cho người ấy.
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