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XVI. PHẢMLÕATHẺ
(ACELAKAVAGGA) (A.l. 295)

157-163. Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? Thâm cố đạo 
lộ? kịch khổ đạo lộ5 trung đạo lộ.

Và này các Tỷ-kheo9 thế nào là thâm cố đạo Ịộ?
Ở dây, này các Tỷ-kheo, có người nói như sau, thấy như sau: "Không có 

tội lớn trong các dục vọng95 và rơi vào say đắm trong các dục vọng. Này các 
Tỷ"kheo5 đây gọi là thâm cố đạo lộ.

202 Muttãcãra. Xem 4 III. 206; D. I. 166; M. I. 77.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là kịch khổ đạo lộ?
Ở dây, này các Tỷ-kheo? có người sống lõa thể, sống phóng túng, không 

theo lễ nghi,202 liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, đi khất thực 
không chịu đứng lại, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt 
nấu cho mình, không nhận mời đi ăn9 không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không 
nhận đồ ăn từ ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn5 
không nhận đô ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đô ăn từ người đàn bà 
đang cho con bú? không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận 
đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đửng, không nhận đồ ăn từ chỗ 
có ruồi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nấu rượu men, cho đến không 
uông cháo. Vị ây chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miêng? hay vị ây chỉ 
nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, 
chỉ nhận ăn bảy miêng. Vị ây nuôi sông chỉ với một bát (dattíỵ nuôi sông chỉ 
với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày 
một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho 
đến nửa tháng chỉ ăn một lần. Vị ấy ăn rau, ăn cây kê9 ăn gạo sống, ăn gạo rừng 
(daddulă), ăn cây lau (haía), ăn bột gạo (kaụha). ăn bột gạo cháy (ãcãma), ăn 
bột vừng, ăn c6, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để 
sống. Vị ấy mang vải gai thô, mặc vải gai thô đan xen với các vải khác, mặc vải 
tẫn liệm quăng di, mặc vải lượm từ đống rác, dùng vỏ cây tirĩtaka làm áo, mặc 
áo da con sơn dương đen, mặc áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc 
áo vải từ cỏ kusa bện lại, mặc áo bằng vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo 
băng tóc bện lại thành men, mặc áo băng đuôi ngựa bện lại, mặc áo băng lông 
cú. Vị ây là người sông nhô râu tóc5 là người theo tập tục sông nhô râu tóc, là 
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người theo hạnh thường dứng, không dùng chỗ ngồi5 là người ngồi chò hỏ, sống 
theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường 
ngủ nằm trên giường gai, sống một đêm tắm ba lần? theo hạnh xuống nước tắm 
để gột sạch tội lỗi. Như vậy, dưới nhiều hình thức, vị ấy sống thực hành các 
hạnh hành hạ5 hành khố thân thế. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kịch khổ đạo lộ.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 

giác, chánh niệm? nhiếp phục tham ưu ở đời; quán thọ trên các cảm thọ? nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán tâm trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; quán pháp trên các ph如, 
nhiệt tâm5 tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là trung đạo lộ.

Ba pháp này, này các Tỷ-kheo5 là ba đạo lộ.
-Này các Tỷ-kheo, có ba đạo lộ này. Thế nào là ba? Thâm cố đạo lộ? kịch 

khổ đạo lộ, trung đạo lộ.
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thâm cố đạo lộ? (Như trên).
Và này các Tỷ-kheo? thế nào là kịch khổ đạo lộ? (Như trên).
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trung đạo lộ?
Ở đây, này các Tỷ-kheo5 vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất 

thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cố gắng, 
lillli oavll 111 VMl IllUv Cllvli Klllvll vliu vav dC, Dal Ullvli pilap Cla

sanh được trừ diệt, khởi lên ý muôn cô găng, tinh tân? sách tâm, trì tâm; với 
mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh nay sanh khởi, khởi lên 
ý muôn cô găng, tinh tân, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiên cho các thiện 
pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ? được tăng trưởng, được 
quảng đại5 được tu tap, được viên mãn, khởi lên ý muôn cô găng, tinh tân? sách 
tâm, trì tam. Vị ấy tu tập Thần túc thônệ câu hữu với dục định tinh càn hành, 
tu tập Thần túc thông câu hữu với tinh tấn định tinh cần hành, tu tập Thần túc 
thông câu hữu với tâm định tinh cần hành, tu tập Thần túc thông câu hữu với tư 
duy định tinh cần hành. Vị ấy tu tập tín căn, tu tập tấn căn, tu tập niệm căn, tu 
tập định căn, tu tập tuệ căn. Vị ấy tu tập tín lực, tu tập tấn lực, tu tập niệm lực? 
tu tập định lực, tu tập tuệ lực. Vị ấy tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác 
chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập 
định giác chi, tu tập xả giác chi. Vị ấy tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư duy, 
tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng, tu tập chánh tinh tấn, 
tu tập chánh niệm, tu tập chánh định.

Này các Tỷ-kheo? đây gọi là trung đạo lộ.
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