
CHƯƠNG VII 41. TƯƠNG ƯNG TÂM I. Kiết Sử (S.iv,281) 
1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 
2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi 
nhà tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên: 
-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 
3) Ở đây, một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 
-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 
Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 
-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 
4) Lúc bấy giờ, cư sĩ Citta đi đến Migapathaka để làm một số công việc phải làm. 
5) Cư sĩ Citta được nghe có một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngồi tụ 
họp tại ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên: "Này chư Hiền, kiết sử 
hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ?" 
Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp này là 
khác nghĩa, khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị 
kiết sử; những pháp này là đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 
6) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão ấy; sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 
7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 
-- Bạch chư Thượng tọa, (chúng con) được nghe có một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất 
thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các vị này, khởi lên câu chuyện sau đây: "Này chư 
Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng nghĩa, chỉ 
khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những 
pháp này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 
-- Có vậy, này Cư sĩ. 
8) -- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các pháp này là khác nghĩa và cũng khác 
ngôn từ. Bạch chư Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quý vị. Ở đây, một số người có trí, nhờ ví 
dụ hiểu được ý nghĩa lời nói. 
9) Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và con bò đực trắng được dính lại với nhau bởi một 
sợi dây hay một cái ách. Nếu có người nói: "Con bò đực đen là kiết sử cho con bò đực trắng, và con bò 
đực trắng là kiết sử cho con bò đực đen". Nói như vậy có phải là nói một cách chơn chánh không? 
-- Thưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen không phải là kiết sử của con bò đực trắng. Và con 
bò đực trắng cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen. Do vì chúng bị dính bởi một sợi dây hay 
bởi một cái ách, ở đây chính cái ấy là kiết sử. 
10) -- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mắt không phải là trói buộc của các sắc; các sắc không phải 
là trói buộc của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là 
trói buộc. Cái tai không phải là trói buộc của các tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các hương... 
Lưỡi không phải là trói buộc của các vị... Thân không phải là trói buộc của các xúc... Ý không phải là 
trói buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải là trói buộc của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham gì, dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. 
11) -- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi ích thay cho Ông, này Cư sĩ! Vì rằng tuệ nhãn của 
Ông tiếp tục (kamati) lời dạy thâm sâu của đức Phật. 
II. Isidattà (1) (S.iv,283) 
1) Một thời, nhiều Tỷ-kheo trưởng lão trú ở Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 
2) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 
3) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 
-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 
Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 
4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng lão đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị rồi ra đi. 
5) Các vị Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của 



cư sĩ Citta; sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. 
6) Cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 
7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 
-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" (dhàtunànattam) được nói đến như vậy. Bạch 
Thượng tọa, cho đến như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt? 
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera giữ im lặng. 
8) Lần thứ hai, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 
-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" được nói đến như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đến 
như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt? 
Lần thứ hai, Tôn giả Thera giữ im lặng. 
9) Lần thứ ba, gia chủ Citta thưa với Tôn giả Thera: 
-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" được nói đến như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đến 
như thế nào, Thế Tôn nói đến giới sai biệt? 
Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 
10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu nhất trong chúng Tỷ-kheo ấy. 
11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 
-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ấy của cư sĩ Citta. 
-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 
12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi: "'Giới sai biệt, giới sai biệt', bạch Thượng tọa Thera, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thượng tọa, Thế Tôn nói đến về giới sai biệt" chăng? 
-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 
-- Này Gia chủ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh như sau: "Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... Ý giới, 
pháp giới, ý thức giới". Cho đến như vậy, này Cư sĩ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh. 
13) Gia chủ Citta, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Isidattà nói, tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng 
dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 
14) Các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
15) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 
-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã được Ông trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. 
Này Hiền giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi tương tự khởi lên, Hiền giả hãy trả lời như vậy. 
III. Isidattà (2) (S.iv,285) 
1) Một thời, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão trú ở Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 
2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 
3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 
-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị Trưởng lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 
Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 
4) Rồi gia chủ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng lão đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ các 
Tỷ-kheo trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị ấy rồi ra đi. 
5) Các Tỷ-kheo trưởng lão ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của 
gia chủ Citta; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
6) Rồi gia chủ Citta đi đến Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 
xuống một bên. 
7) Ngồi một bên, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 
-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới 
là không thường còn? Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay 
sinh mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết? 
Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau 
khi chết?". Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà 
kiến này do cái gì có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không có mặt? 
Khi được nói vậy, Tôn giả Thera im lặng. 
8) Lần thứ hai, gia chủ Citta... 
9) Lần thứ ba, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 
-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới 
là vô thường? Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay sinh 



mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết? Như 
Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết?" Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến 
này do cái gì có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không có mặt? 
Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 
10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu nhất trong chúng Tỷ-kheo ấy. 
11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 
-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 
-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 
12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi như sau: "Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên 
ở đời: 'Thế giới là thường còn...' Bạch Thượng tọa, các tà kiến này do cái gì có mặt, chúng có mặt? Do 
cái gì không có mặt, chúng không có mặt" chăng? 
-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 
-- Này Gia chủ, một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường? 
Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là 
khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại và 
không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?" Lại có thêm 
62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. Này Gia chủ, do thân kiến có mặt, nên các tà kiến 
này có mặt. Do thân kiến không có mặt, nên chúng không có mặt? 
13) -- Bạch Thượng tọa, như thế nào là thân kiến có mặt? 
-- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc Chân nhân, không thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân. Họ quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc... quán thọ như là tự ngã... tưởng... các 
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Như vậy, này Gia chủ, là thân kiến có mặt. 
14) -- Và như thế nào, bạch Thượng tọa, là thân kiến không có mặt? 
-- Ở đây, này Gia chủ, vị Ða văn Thánh đệ tử được thấy các bậc Thánh, thuần phục pháp các bậc Thánh, 
tu tập pháp các bậc Thánh, được thấy các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập 
pháp các bậc Chân nhân. Vị ấy không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán thọ... tưởng... hành... không quán thức như tự ngã, hay tự ngã 
như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Như vậy, này Gia chủ, là thân kiến 
không có mặt. 
15) -- Bạch Thượng tọa, Tôn đức (Ayyo) Isidattà từ đâu đến? 
-- Này Gia chủ, tôi từ Avanti đến. 
-- Bạch Thượng tọa, tại Avanti, có một thiện nam tử tên Isidattà, một người bạn xa cách của chúng tôi, 
đã xuất gia tu hành? 
-- Thưa phải, này Gia chủ. 
-- Bạch Thượng tọa, hiện nay Tôn giả ấy ở đâu? 
Khi được nói vậy, Tôn giả Isidattà im lặng. 
-- Bạch Thượng tọa, có phải Tôn đức ấy là Isidattà chăng? 
-- Thưa phải, này Gia chủ. 
-- Vậy bạch Thượng tọa, Tôn đức Isidattà hãy thỏa thích ở tại Macchikàsanda. Khả ái là rừng 
Ambàtaka! Con sẽ hết sức cố gắng để cúng dường Tôn đức Isidattà với các vật dụng như y, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ. 
16) Rồi Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời nói của Tôn giả Isidattà, tự tay làm thỏa mãn, tự tay cúng 
dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng hạng loại cứng và loại mềm. 
17) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 
18) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 
-- Lành thay, này Hiền giả Isidattà, câu hỏi này đã được Hiền giả trả lời. Câu hỏi này không được ta trả 
lời. Này Hiền giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi tương tự khởi lên, Hiền giả hãy trả lời như vậy. 
IV. Mahaka (S.iv,288) 
1) Một thời, một số đông các Tỷ-kheo trưởng lão trú tại Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 
2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi 



xuống một bên. 
3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo trưởng lão: 
-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 
Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 
4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 
6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. 
7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay khỏi bát, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi gia chủ 
Citta, sau khi nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư tàn", liền đi theo sau lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 
8) Lúc bấy giời, trời nóng rất là gay gắt (kutthitam). Và các Tỷ-kheo trưởng lão ấy đi với thân như bị 
chảy thành nước, vì các vị ấy đã ăn bữa ăn đầy đủ. 
9) Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahaka là vị mới tu nhất giữa chúng Tỷ-kheo ấy. Rồi Tôn giả Mahaka thưa với 
Tôn giả Thera: 
-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có luồng gió mát thổi, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột 
xuống. 
-- Lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có luồng gió mát thổi, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột 
xuống. 
10) Rồi Tôn giả Mahaka thực hành thần thông khiến cho gió mát thổi, cơn giông nổi lên, có mưa từng 
hột xuống. 
11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo mới tu nhất trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thần 
thông lực như vậy". 
12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh xá) liền nói với Tôn giả Thera: 
-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa rồi. 
-- Như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. Làm như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. Cúng dường 
như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. 
13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, còn Tôn giả Mahaka đi đến tịnh xá của mình. 
14) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rồi ngồi xuống một 
bên. 
15) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói Tôn giả Mahaka: 
-- Lành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka thị hiện cho con thấy thượng nhân pháp thần 
thông. 
-- Vậy này Gia chủ, hãy trải thượng y trong hành lang và rải một bó cỏ. 
-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 
Gia chủ Citta vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 
16) Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tịnh xá, gài then cửa lại, thực hành thần thông lực khiến cho ngọn lửa 
phun ra từ lỗ ống khóa và giữa các khe cửa, đốt cháy cỏ nhưng không đốt cháy thượng y. 
17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc dựng ngược, đứng một bên. 
18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với gia chủ Citta: 
-- Thôi, như vậy là vừa rồi, này Gia chủ. 
-- Thôi, như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. Làm như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa 
Mahaka. Cúng dường như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. Bạch Thượng tọa, mong Tôn đức 
Mahaka hãy sống thoải mái ở tại Macchikàsanda. Khả ái là rừng Ambàtaka! Con sẽ cố gắng cúng dường 
cho Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 
-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ! 
19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 
Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 
V. Kàmabhù (1)(S.iv,291) 
1) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú ở Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 
2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhù; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù rồi ngồi xuống 
một bên. 
3) Tôn giả Kàmabhù nói với gia chủ Citta đang ngồi một bên: 
-- Này Gia chủ, lời này được nói đến: 
Bộ phận được tinh thuần, 
Mái trần che mầu trắng, 
Chỉ có một bánh xe, 



Cỗ xe liên tục chạy. 
Hãy xem vị đang đến, 
Không vi phạm lỗi lầm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 
Này Gia chủ, lời nói vắn tắt này, ý nghĩa phải được hiểu như thế nào một cách rộng rãi? 
-- Bạch Thượng tọa, có phải lời nói này được Thế Tôn nói đến? 
-- Ðúng vậy, này Gia chủ. 
-- Vậy hãy chờ một lát, bạch Thượng tọa, con sẽ nghĩ đến ý nghĩa. 
4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi im lặng một lát, thưa với Tôn giả Kàmabhù: 
-- "Bộ phận được tinh thuần", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với các giới luật. "Mái trần che màu 
trắng", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với giải thoát. "Một bánh xe", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa 
với niệm. "Liên tục chạy", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với đi tới đi lui. "Cỗ xe", bạch Thượng tọa, 
là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại tạo thành này, do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, bị biến hoại, bị tiêu mòn, bị tiêu hủy, bị hủy diệt. Tham, bạch Thượng tọa, là một lỗi lầm. Sân là 
một lỗi lầm. Si là một lỗi lầm. Ðối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng được đoạn tận, chặt đứt 
từ gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, không có thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc được gọi là không vi phạm lỗi lầm. "Vị đang đến", bạch Thượng 
tọa, là đồng nghĩa với vị A-la-hán. "Dòng nước", bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với khát ái. Ðối với 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khát ái ấy được đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không có thể tái sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu 
hoặc được gọi là chặt đứt được dòng nước. 
Tham, bạch Thượng tọa, là trói buộc. Sân là trói buộc. Si là trói buộc. Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, 
chúng được đoạn tận, chặt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, không thể tái sanh, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc được gọi là không bị trói buộc. 
5) Như vậy, bạch Thượng tọa, lời nói này được Thế Tôn nói đến: 
Bộ phận được tinh thuần, 
Mái trần che mầu trắng, 
Chỉ có một bánh xe, 
Cỗ xe liên tục chạy. 
Hãy xem vị đang đến, 
Không vi phạm lỗi lầm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 
Bạch Thượng tọa, lời nói vắn tắt này, ý nghĩa cần phải được hiểu rộng là như vậy. 
6) --Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! 
Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục lời dạy thâm sâu của đức Phật. 


