
V. Phẩm Pancala 
(I) (42) Pancalacanda 

1. Như vầy tôi nghe: 
Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita. Rồi Tôn giả Udàyi đi đến Tôn giả 
Ananda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Udàyi nói với Tôn 
giả Ananda: 
- Thưa Hiền giả, lời này được Thiên tử Pancàlacanda nói như sau: 
“Bậc thiện trí tìm được, 
Giải thoát trong triền phược, 
Vị giác tỉnh với Thiền, 
Bậc giác giả Mâu-ni, 
Bậc từ bỏ, không chấp 
Bậc anh hùng ẩn sĩ.” 
Thưa Hiền giả, thế nào là triền phược? Thế nào là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến? 
2. - Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này được Thế Tôn gọi là triền phược. Thế nào là năm? 
Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này Hiền giả, năm dục trưởng dưỡng này là triền phược, được Thế Tôn nói đến. 
3. Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo ly các dục... chứng và t rú sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiền giả, 
là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và 
ở đây, triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là tầm và tứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
4. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Cho đến như vậy, 
này Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có 
triền phược. Và ở đây triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là hỷ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả, là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền 
phược. Và ở đây triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là xả lạc chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
6. Lại nữa, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đoạn lạc... chứng và trú Thiền thứ tư. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. 
Và ở đây, triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là sắc tưởng chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
7. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý đến sai biệt tưởng, biết rằng: “Hư không là vô biên, chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Cho đến như vậy, này Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với pháp 
môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là Không vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
8. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo biết rằng: “Thức là vô biên”, vượt qua Không vô biên xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền 
phược được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy 
là gì? 
Cái ở đây là Thức vô biên xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
9. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt Thức là vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: “Không có 
vật gì”, chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược 
được Thế Tôn nói đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là Vô sở hữu xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
10. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Cho đến như vậy, thưa Hiền giả là giải thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói 
đến với pháp môn. Nhưng ở đây vẫn có triền phược. Và ở đây, triền phược ấy là gì? 
Cái ở đây là Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa diệt. Chính cái ấy ở đây là triền phược. 
11. Lại nữa, thưa Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn diệt. Cho đến như vậy, này Hiền giả là giải 



thoát khỏi triền phược được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
(II) (43) Vị Thân Chứng 1. - “Thân chứng, thân chứng”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, 
thân chứng được Thế Tôn nói đến? 
2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng và trú Thiền thứ nhất. Như thế nào, như thế nào, sau 
khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng 
được Thế Tôn nói đến pháp môn. 
3. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... Thiền thứ hai... Thiền thứ ba... Chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ 
ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến pháp môn. 
4. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt 
các tưởng đối ngại, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng: “Hư không là vô biên”, chứng đạt và 
an trú Không vô biên xứ. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an 
trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến pháp môn... (như trên) ... 
5. - Lại nữa, này các Hiền giả, Tỷ-kheo, sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn 
toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm xúc với thân, vị ấy 
như vậy, như vậy an trú xứ ấy. Cho đến như vậy, này Hiền giả, thân chứng được Thế Tôn nói đến pháp 
môn. 
(III) (44) Tuệ Giải Thoát 1. - “Tuệ giải thoát, tuệ giải thoát”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền 
giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến? 
2. Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền; với trí tuệ vị ấy rõ biết. Cho đến 
như vậy, này các Hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên). 
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, tuệ giải thoát được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
(IV) (45) Giải Thoát Cả Hai Phần 1. - “Giải thoát cả hai phần, giải thoát cả hai phần”, này Hiền giả, được nói đến. Cho đến như thế nào, 
này Hiền giả, giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến? 
2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền. Như thế nào, như thế nào, sau 
khi cảm xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, 
này Hiền giả, là giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến với pháp môn... (như trên)... 
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ 
tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được diệt trừ. Như thế nào, như thế nào, sau khi cảm 
xúc với thân, vị ấy như vậy, như vậy an trú xứ ấy; với trí tuệ, vị ấy rõ biết. Cho đến như vậy, này Hiền 
giả, tuệ giải thoát cả hai phần được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
(V) (46) Chính Thực Mình Thấy (1) - “Pháp là chính thực mình thấy, pháp là thiết thực hiện tại”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VI) (47) Chính Thực Mình Thấy (2) - “Niết-bàn là chính thực mình thấy, Niết-bàn là chính thực mình thấy”, này Hiền giả, được nói đến như 
vậy. 
(VII) (48) Niết Bàn - “Niết-bàn, Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VIII) (49) Hoàn Mãn Niết Bàn - “Hoàn mãn Niết-bàn, hoàn mãn Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(IX) (50) Hoàn Mãn Niét Bàn - “Chi phần Niết-bàn, chi phần Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(X) (51) Thiết Thực Hiện Tại Niết Bàn 1. - “Thiết thực hiện tại Niết-bàn, Thiết thực hiện tại Niết-bàn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến? 
2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú sơ Thiền. Cho đến như vậy, này Hiền giả, 
là thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ môĩt cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được tận. Cho đến như 
vậy, này Hiền giả, là thiết thực hiện tại Niết-bàn được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
VI. Phẩm An Ổn 
(I) (52) An Ổn 



- “An ổn, an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(II) (53) Người Ðạt An Ổn - “Người đạt an ổn, người đạt an ổn”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(III) (54) Bất Tử - “Bất tử, bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(IV) (55) Người Ðạt Ðược Bất Tử - “Người đạt được bất tử, người đạt được bất tử”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(V) (56) Vô Úy - “Vô úy, vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VI) (57) Người Ðạt Vô Úy - “Người đạt vô úy, người đạt vô úy”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VII) (58) Khinh An - “Khinh an, khinh an”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(VIII) (59) Thứ Ðệ Khinh An Thứ đệ khinh an, thứ đệ khinh an, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(IX) (60) Ðoạn Diệt - “Ðoạn diệt, đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. 
(X) (61) Thứ Ðệ Ðoạn Diệt 1. - “Thứ đệ đoạn diệt, thứ đệ đoạn diệt”, này Hiền giả, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này 
Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến? 
2. - Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly dục... chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, ... cho đến như vậy, này 
Hiền giả, thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với pháp môn. 
3. Lại nữa, này Hiền giả, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt 
và an trú Diệt thọ tưởng định; sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Cho đến như vậy, này 
Hiền giả là thứ đệ đoạn diệt được Thế Tôn nói đến với phi pháp môn. 
(XI) (62) Có Khả Năng 1. - Này các Tỷ-kheo, có chín pháp không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là 
chín? 
2. Tham sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham. 
Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, không đoạn trừ thì không có thể chứng ngộ quả A-la-hán. 
3. Chín pháp này, này các Tỷ-kheo, được đoạn trừ thì có thể chứng ngộ quả A-la-hán. Thế nào là chín? 
4. Tham, sân, si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham. 
VII. Phẩm Niệm Xứ 
(I) (63) Học Tập 
1. - Này các Tỷ-Kheo, có năm pháp làm suy yếu học tập này. Thế nào là năm? 
2. Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các Tỷ- 
kheo, đây là năm pháp làm suy yếu học tập. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế 
nào là bốn? 
4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú tùy quán thọ trên các cảm thọ.... trú tùy quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm pháp làm suy yếu học tập này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập 
(II) (64) Triền Cái 1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. Thế nào là năm? 
2. Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này 
các Tỷ-kheo, có năm triền cái này. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? 
4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trú quán thân trên thân... trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm triền cái, Bốn 
niệm xứ cần phải tu tập 
(III) (65) Dục Trưởng Dưỡng 1.- Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? 
2. Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do tai 
nhận thức khả lạc... hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm dục trưởng dưỡng này, Bốn niệm xứ này phải tu tập. 
(IV) (66) Thủ Uẩn 1. - Này các Tỷ-kheo có năm thủ uẩn này. Thế nào là năm? 



2. Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức uẩn. Này các Tỷ-kheo, có năm thủ uẩn 
này. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thù uẩn này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? .... Bốn 
niệm xứ cần phải tu tập 
 (V) (67) Năm Hạ Phần Kiết Sử 1. - Này các Tỷ-kheo có năm hạ phần kiết sử này. Thế nào là năm? 
2. Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham, sân. Này các Tỷ-kheo, có năm hạ phần kiết sử này. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận tâm hạ phần kiết sử này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là 
bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 
(VI) (68) Sanh Thú 1. - Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. Thế nào là năm? 
2. Ðịa ngục, loài bàng sanh, cõi ngạ quỷ, loài Người, chư Thiên. Này các Tỷ-kheo, có năm sanh thú này. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm sanh thú này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... Bốn 
niệm xứ này cần phải tu tập. 
(VII) (69) Xan Tham 1. - Này các Tỷ-kheo, có năm xan tham này. Thế nào là năm? 
2. Xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm xan tham này, Bốn niệm xứ cần phải tu tập. Thế nào là bốn? ... 
Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 
(VIII) (70) Năm Thượng Phần Kiết Sử 1. - Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? 
2. Sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, có năm thượng phần kiết sử này. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, cần phải tu tập Bốn niệm xứ. Thế nào là 
bốn? ... Bốn niệm xứ này cần phải tu tập. 
(IX) (71) Năm Tâm Hoang Vu 1. - Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây vị Tỷ-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc 
Ðạo Sư. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với 
bậc Ðạo Sư, Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không 
hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất. 
2. Này các Tỷ-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo nghi ngờ đối với Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như 
trên..) đối với Học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỷ, tâm dao động, trở 
thành hoang vu. Này các Tỷ-kheo, khi một vị Tỷ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không hoan 
hỷ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỷ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh 
thần. Như vậy gọi là tân hoang vu thứ năm. 
3. Này các Tỷ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần phải tu tập 
(X) (72) Tâm Phiền Trược 1. - Này các Tỷ-kheo, có năm triền phược này. Thế nào là năm? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, 
không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tâm không ly tham, 
không ly dục, không ly ái, không ly khao khát, không ly nhiệt tình, không ly ái nhiễm đối với các dục, 
tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Tâm của vị nào không hướng về... 
(như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ nhất. 
3. Này các Tỷ-kheo, lại nửa, Tỷ-kheo tâm không ly tham đối với thân... không ly tham đối với sắc... ăn 
quá sức bao tư có thể chịu nổi, hưởng thọ sung sướng về giường nằm, sung sướng về thụy miên... Này 
các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy vọng mong được thành một loại chư 
Thiên, “Với giới này, với luật này, với khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh này, ta sẽ trở thành loại chư 
Thiên này hay loại chư Thiên khác”. Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo sống đời sống Phạm hạnh với hy 
vọng được thành một loại chư Thiên, “Với giới này, với luật này, với khổ hạnh này hay với Phạm hạnh 
này, ta sẽ trở thành loại chư Thiên này hay loại chư Thiên khác”, tâm vị này không hướng về nỗ lực, 
hăng hái, kiên trì và tinh tần. Tâm vị nào... như vậy là tâm triền phược thứ năm. 
4. Này các Tỷ-kheo, đây là năm tâm triền phược, muốn đoạn tận năm tâm triền phược này, Bốn niệm xứ 
này cần phải tu tập. 
VIII. Phẩm Chánh Cần 
(I-X) (73 - 81) Bốn Chánh Cần (Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chi khác ở đây Bốn chánh cần thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn 
chánh cần được diễn tả như sau). 



Thế nào là bốn? 
- Ở đây, này các 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, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác, bất thiện 
pháp đã sanh ra được trừ diệt khởi lên ý muốn cố gắng.... trì tâm. Với mục đích khiến cho các thiện pháp 
đã được sanh có thể duy trì, không có mù mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên 
mãn, khởi lên ý muốn cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm. 
IX. Phẩm Bốn Như Ý Túc 
(I-X) (82 - 92) Bốn Như Ý Túc (Giống như phẩm Bốn niệm xứ trước, chỉ khác ở đây Bốn như ý túc thế cho Bốn niệm xứ ở trên, và Bốn 
như ý túc được diễn tả như sau). 
Thế nào là bốn? 
- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc câu hữu với Ðục định tinh cần hành.... câu hữu với 
Tinh tấn định tinh cần hành,... câu hữu với Tâm định tinh cần hành,... câu hữu với Tư duy định tinh cần 
hành. 
X. Phẩm Tham 
(I) (93) Thắng Tri Tham 
1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào là chín? 
2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yểm ly đối với các món ăn, tưởng không vui thích đối với tất cả thế 
giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. 
Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập. 
(II) (94) Thắng Tri Tham 1. - Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp cần phải tu tập. Thế nào là chín? 
2. Sơ Thiền, Thiền thứ hai, thiền thứ ba, Thiền thứ tư, Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi tương phi phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng định. 
Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp này cần phải tu tập. 
(III) (95 - 100) Liễu Tri Tham 1. - Này các Tỷ-kheo, để liễu tri tham... để diệt tận... để đoạn tận... để trừ diệt... để ly tham... để đoạn 
diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập. 
2. Ðể liễu tri sân... si, phẫn nộ, hiềm hận, giả dối, não hại, tật đố, xan tham, man trá, phản bội, ngoan cố, 
bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu, phóng dật... để thắng tri... để liễu tri... để diệt tận...để đoạn diệt... 
để trừ diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để trừ khử... để từ bỏ, chín pháp này cần phải tu tập. 
Thế Tôn thuyết như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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