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13. Sammāparibbājanīyasuttaṃ

361. ‘‘Pucchāmi muniṃ pahūtapaññaṃ,// Tiṇṇaṃ pāraṅgataṃ parinibbutaṃ ṭhitattaṃ;// Nikkhamma gharā panujja kāme, kathaṃ bhikkhu// Sammā so loke paribbajeyya’’.

362. ‘‘Yassa maṅgalā samūhatā, (iti bhagavā)// Uppātā supinā ca lakkhaṇā ca;// So maṅgaladosavippahīno,// Sammā so loke paribbajeyya.
namtruyen: luc dai chan kinh

359. Tôi hỏi bậc ẩn sĩ,// Có trí tuệ rộng lớn,// Ðã vượt qua bờ kia,// Tịch tịnh, tự an trú.// Làm sao một Tỷ-kheo,// Bỏ nhà, bỏ các dục,// Lại có thể chơn chánh// Du hành ở trên đời?

LỤC ĐẠI CHÂN KINH

Thế Tôn: 360. Ai nhổ lên điềm lành,// Như vậy, Thế Tôn đáp// Các sao băng mộng mị,// Và các tướng lành dữ,// Vị ấy đoạn trừ được,// Các lỗi lầm điềm lành;// Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.

- Ngài quyết định thuyết pháp vấn đáp 6 bài kinh thích hợp với 6 cơ tánh của chúng sinh : nặng về tham, sân, si, tầm, tín, giác

01. rāgacarita = tham tánh, dục tánh
02. dosacaritta = nộ tánh
03. mohacarita = độn tánh
04. vitakkacarita = đãng tánh ( lăng xăng, không hẳn thiện hay ác )
05. saddhacarita = mộ tánh ( tín )
06. buddhacarita = ngộ tính ( tánh giác )


361. ‘‘Pucchāmi muniṃ pahūtapaññaṃ,// Tiṇṇaṃ pāraṅgataṃ parinibbutaṃ ṭhitattaṃ;// Nikkhamma gharā panujja kāme, kathaṃ bhikkhu// Sammā so loke paribbajeyya’’.

Tôi hỏi bậc ẩn sĩ,// Có trí tuệ rộng lớn,// Ðã vượt qua bờ kia,// Tịch tịnh, tự an trú.// Làm sao một Tỷ-kheo,// Bỏ nhà, bỏ các dục,// Lại có thể chơn chánh// Du hành ở trên đời?

1/ Bài kinh chánh xuất gia dành cho hạng người có nặng về dục tính.
Kinh bẫy mồi( nivapasutta) của trung bộ kinh 
http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/29/29-02-08.htm#13

362. ‘‘Yassa maṅgalā samūhatā, (iti bhagavā)/  Uppātā supinā ca lakkhaṇā ca;/  So maṅgaladosavippahīno,/  Sammā so loke paribbajeyya.

Thế Tôn: 360. Ai nhổ lên điềm lành,/  Như vậy, Thế Tôn đáp/  Các sao băng mộng mị,/  Và các tướng lành dữ,/  Vị ấy đoạn trừ được,/  Các lỗi lầm điềm lành;/  Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.

- Ngoại trừ ra cái tinh thần của kinh Hạnh Phúc, tất cả những gì thế gian là hay, là đẹp, tốt, hạnh phúc đều Khả nghi, cần xem xét lại hết thảy
- Thế nào là đời sống hạnh phúc ?
namtruyen: paribbajeyya
namtruyen: paribbajari
namtruyen: paribbajati
namtruyen: ray day mai do
PhucSD: paribbajati: rày đây mai đó
- paribbajeyya = ( paribbajati + eyya ) = rày đây mai đó ( giữa đời )

363. ‘‘Rāgaṃ vinayetha mānusesu,/ dibbesu kāmesu cāpi bhikkhu;/ Atikkamma bhavaṃ samecca dhammaṃ,/ sammā so loke paribbajeyya.

Tỷ-kheo nhiếp phục tham,/  Ðối với các dục vọng,/  Tại thiên giới, nhân giới,/  Vượt hữu, chứng tri pháp;/  Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
- hạng 1: lấy mình làm trọng
- hạng 2: lấy đời làm trọng)
- hạng 3: lấy Pháp làm trọng ( dhammadhipateyya )

namtruyen: attadhipateyya
namtruyen: lokadhipateyya
namtruyen: dhammadhipateyya
vijjathiennhan: 362. ‘‘Yassa maṅgalā samūhatā, (iti bhagavā)/  Uppātā supinā ca lakkhaṇā ca;/  So maṅgaladosavippahīno,/  Sammā so loke paribbajeyya.
- maṅgaladosa -> dosa = fault : ở đây nghĩa là khuyết điểm, sai lầm
vijjathiennhan: maṅgaladosa. (dosa: cái phần hư hỏng, bất toàn, không như ý)
GiotMuaCuoiMua: không ổn
GiotMuaCuoiMua: không chạy theo những giá trị mặc đinh của thế gian
GiotMuaCuoiMua: phải lấy theo chánh pháp làm trọng
thuypham2207: Vị tỳ kheo sống du hành ở đời không chạy theo mặc định của thế gian mà y cứ theo tinh thần chánh pháp
 nguoiBenDuong: trial and error
namtruyen: khoa hoc la nhin lai va nghi ng
namtruyen: khoa hoc la thu va sai
vijjathiennhan: Vị tỳ-kheo sống du hành ở đời/ Không chạy theo những giá trị mặc định của thế gian/ Mà mọi sự phải y cứ trên tinh thần của chánh pháp/ Các chuyện tốt xấu, hên xui, may rủi đều phải tùy thuận theo chánh pháp ./.
namtruyen: khoa hoc la su nhin lai con duong duoi chan
PhucSD: khoa học là nhìn lại và nghi ngờ, khoa học là thử và sai, khoa học là sự nhìn lại con đường dưới chân...
vijjathiennhan: 363. ‘‘Rāgaṃ vinayetha mānusesu,/ dibbesu kāmesu cāpi bhikkhu;/ Atikkamma bhavaṃ samecca dhammaṃ,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Tỷ-kheo nhiếp phục tham,/  Ðối với các dục vọng,/  Tại thiên giới, nhân giới,/  Vượt hữu, chứng tri pháp;/  Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
GiotMuaCuoiMua: Thế nào là du hành ?
namtruyen: paribbajeyya o day la vihareyya va atikkameyya
GiotMuaCuoiMua: an trú và vượt qua
vijjathiennhan: Kathaṃ bhikkhu sammā so loke paribbajeyyāti so bhikkhu kathaṃ loke sammā paribbajeyya vihareyya anupalitto lokena hutvā, lokaṃ atikkameyyāti vuttaṃ hoti. Sesamettha vuttanayameva.
GiotMuaCuoiMua: biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì gọi là du hành chân chánh
vijjathiennhan: Paribbajeyya (Du hành): biết lúc nào dừng lại và lìa bỏ thì gọi là Du Hành chân chánh vậy 
vijjathiennhan: 363. ‘‘Rāgaṃ vinayetha mānusesu,/ dibbesu kāmesu cāpi bhikkhu;/ Atikkamma bhavaṃ samecca dhammaṃ,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Tỷ-kheo nhiếp phục tham,/  Ðối với các dục vọng,/  Tại thiên giới, nhân giới,/  Vượt hữu, chứng tri pháp;/  Tỷ kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
  
namtruyen: lia bo duc ai bang tri tam dao$
vijjathiennhan: 2 câu kệ đầu tiên là sự lìa bỏ dục ái bằng Trí Tam Đạo
GiotMuaCuoiMua: 2 câu đầu tiên là nghĩa lìa bỏ dục ái bằng trí tam đạo
namtruyen: an na ham dao
GiotMuaCuoiMua:  2 câu kệ đầu tiên là sự lìa bỏ dục ái bằng Trí Tam Đạo ( an na ham đạo)
vijjathiennhan: Dutiyagāthāya rāgaṃ vinayetha mānusesu, dibbesu kāmesu cāpi bhikkhūti mānusesu ca dibbesu ca kāmaguṇesu anāgāmimaggena anuppattidhammataṃ nento rāgaṃ vinayetha. Atikkamma bhavaṃ samecca dhammanti evaṃ rāgaṃ vinetvā tato paraṃ arahattamaggena sabbappakārato pariññābhisamayādayo sādhento catusaccabhedampi samecca dhammaṃ imāya paṭipadāya tividhampi atikkamma bhavaṃ. Sammā soti sopi bhikkhu sammā loke paribbajeyya.
GiotMuaCuoiMua: lìa bỏ sắc ái và vô sắc ái bằng trí tứ đạo
vijjathiennhan: Atikkamma bhavaṃ samecca dhammanti evaṃ rāgaṃ vinetvā tato paraṃ arahattamaggena sabbappakārato pariññābhisamayādayo sādhento catusaccabhedampi samecca dhammaṃ imāya paṭipadāya tividhampi atikkamma bhavaṃ
GiotMuaCuoiMua: do vô minh trong 4 đế dẩn đến 3 hành
vijjathiennhan: 364. ‘‘Vipiṭṭhikatvāna pesuṇāni, kodhaṃ kadariyaṃ jaheyya bhikkhu;/ Anurodhavirodhavippahīno,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Tỷ kheo bỏ hai lưỡi,/  Bỏ phẩn nộ, xan tham,/  Với tùy thuộc chống đối,/  Ðoạn tận thật hoàn toàn,/  Tỷ kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.
namtruyen: bhavam atikkammeyya vuot huu
GiotMuaCuoiMua:  364. ‘‘Vipiṭṭhikatvāna pesuṇāni, kodhaṃ kadariyaṃ jaheyya bhikkhu;/ Anurodhavirodhavippahīno,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 364. ‘‘Vipiṭṭhikatvāna pesuṇāni, kodhaṃ kadariyaṃ jaheyya bhikkhu;/ Anurodhavirodhavippahīno,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Atthakatha: Tatiyagāthāya ‘‘anurodhavirodhavippahīno’’ti sabbavatthūsu pahīnarāgadoso. Sesaṃ vuttanayameva sabbagāthāsu ca ‘‘sopi bhikkhu sammā loke paribbajeyyā’’ti yojetabbaṃ. Ito parañhi yojanampi avatvā avuttanayameva vaṇṇayissāma.
GiotMuaCuoiMua: anurodhavirodha= trốn tìm
GiotMuaCuoiMua: anurodhavirodhavippahīno= lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm
GiotMuaCuoiMua: có kẻ NB bỏ cuộc chơi
namtruyen: abhijjhadomanassam
vijjathiennhan: 365. ‘‘Hitvāna piyañca appiyañca, anupādāya anissito kuhiñci;/ Saṃyojaniyehi vippamutto,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Sau khi đã từ bỏ,// Cả ái và phi ái,// Không chấp thủ một ai,// Không y chỉ chỗ nào,// Giải thoát được hoàn toàn// Các kiết sử trói buộc,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Catutthagāthāya sattasaṅkhāravasena duvidhaṃ piyañca appiyañca veditabbaṃ, tattha chandarāgapaṭighappahānena hitvā. Anupādāyāti catūhi upādānehi kañci dhammaṃ aggahetvā. Anissitokuhiñcīti aṭṭhasatabhedena taṇhānissayena dvāsaṭṭhibhedena diṭṭhinissayena ca kuhiñci rūpādidhamme bhave vā anissito
vijjathiennhan: Saṃyojaniyehi vippamuttoti sabbepi tebhūmakadhammā dasavidhasaṃyojanassa visayattā saṃyojaniyā, tehi sabbappakārato maggabhāvanāya pariññātattā ca vippamuttoti attho. Paṭhamapādena cettha rāgadosappahānaṃ vuttaṃ, dutiyena upādānanissayābhāvo, tatiyena sesākusalehi akusalavatthūhi ca vippamokkho. Paṭhamena vā rāgadosappahānaṃ, dutiyena tadupāyo, tatiyena tesaṃ pahīnattā saṃyojaniyehi vippamokkhoti veditabbo.
GiotMuaCuoiMua: không tiếp tục có nhận xét trẻ con=2 lưỡi
namtruyen: hai luoi o day la nhan xet tre con ve cuoc doi
GiotMuaCuoiMua: không tiếp tục có nhận xét trẻ con về cuộc đời=2 lưỡi
namtruyen: kodham kadariyam jaheyya
namtruyen: lia bo tro choi buong bat
GiotMuaCuoiMua: lìa bỏ trò chơi buông bắt=kodham kadariyam jaheyya
namtruyen: anurodhavirodha vippahino lia bo  cuo choi tron tim
GiotMuaCuoiMua: lìa bỏ cuộc chơi trốn tìm = anurodhavirodha vippahino 
GiotMuaCuoiMua:  Sau khi đã từ bỏ,// Cả ái và phi ái,// Không chấp thủ một ai,// Không y chỉ chỗ nào,// Giải thoát được hoàn toàn// Các kiết sử trói buộc,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời
namtruyen: piyanca appiyanca
namtruyen: cai minh thich va ghet
GiotMuaCuoiMua: piyanca appiyanca = cái mình thích và ghét
vijjathiennhan: 365. ‘‘Hitvāna piyañca appiyañca, anupādāya anissito kuhiñci;/ Saṃyojaniyehi vippamutto,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Catutthagāthāya sattasaṅkhāravasena duvidhaṃ piyañca appiyañca veditabbaṃ, tattha chandarāgapaṭighappahānena hitvā.
namtruyen: piyanca appiyanca o day am chi cho chandaraga va patigha
GiotMuaCuoiMua: 1. piyañca appiyañca= ám chỉ cho  chandaraga va patigha
vijjathiennhan: Anupādāyāti catūhi upādānehi kañci dhammaṃ aggahetvā
  *** 4d_8c has joined the room ***
namtruyen: khong dinh mac tran canh bang su chi pho cua tham ai va ta kien
GiotMuaCuoiMua: không dính mắc tầng cảnh bằng sự chi phối tham ái và tà kiến
namtruyen: 108 ai va 62 ta kien, thu o day la tu thu
GiotMuaCuoiMua: tham ái=108 ái, và 62 tà kiến
namtruyen: noi dung cua tu thu chinh la ai va kien
namtruyen: tran canh
GiotMuaCuoiMua:  không dính mắc trần cảnh bằng sự chi phối của tham ái và tà kiến
namtruyen: xem them trong kinh Pham Vong truong bo
GiotMuaCuoiMua: thủ = ái và kiến
namtruyen: dac biet chu y ban chu giai tieng  Viet da duoc dich va dang trong internet
namtruyen: cua ty kheo Giac Loc
namtruyen: chu giai kinh pham vong
tracdalat: _http://www.budsas.org/uni/u-phamvong/pv-00.htm
GiotMuaCuoiMua: xem thêm trong kinh Phạm Vong trường bộ, đặc biệt mà chú giải tiếng Việt đã được dịch và đăng trong internet của Tk Giác Lộc
vijjathiennhan: 365. ‘‘Hitvāna piyañca appiyañca, anupādāya anissito kuhiñci;/ Saṃyojaniyehi vippamutto,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Sau khi đã từ bỏ,// Cả ái và phi ái,// Không chấp thủ một ai,// Không y chỉ chỗ nào,// Giải thoát được hoàn toàn// Các kiết sử trói buộc,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: 366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāgaṃ;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 364. Ai không tìm lõi cây,// Ðối với các sanh y,// Có thể nhiếp phục tham,// Ðối với các chấp thủ,// Vị ấy không y chỉ,// Không để ai dắt dẫn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
GiotMuaCuoiMua: kiết sử= 10 kiết sử hay triền phược
namtruyen: muoi kiet su, trien phuoc, gom 
namtruyen: pham phu co ca 10
vijjathiennhan: (365): Saṃyojaniyehi vippamuttoti sabbepi tebhūmakadhammā dasavidhasaṃyojanassa visayattā saṃyojaniyā, tehi sabbappakārato maggabhāvanāya pariññātattā ca vippamuttoti attho. Paṭhamapādena cettha rāgadosappahānaṃ vuttaṃ, dutiyena upādānanissayābhāvo, tatiyena sesākusalehi akusalavatthūhi ca vippamokkho. Paṭhamena vā rāgadosappahānaṃ, dutiyena tadupāyo, tatiyena tesaṃ pahīnattā saṃyojaniyehi vippamokkhoti veditabbo.
GiotMuaCuoiMua: phàm phu có cả 10
namtruyen: so qua tru duoc 3 la than kien, hoai nghi, gioi cam thu
namtruyen: nhi qua giam nhe duc ai va san, tam qua tru han hai thu nay
GiotMuaCuoiMua: sơ quả trừ được 3 là thân kiến , hoài nghi, giới cấm thủ
GiotMuaCuoiMua: nhị quả giảm nhẹ dục ái và sân
namtruyen: tu qua tru hetcac kiet su con lai
GiotMuaCuoiMua: tam quả trừ hẳn hai thứ này
GiotMuaCuoiMua: tứ quả trừ hết các kiết sử còn lại
nguoiBenDuong: luân hồi được! =)
tracdalat: 5 hạ phần kiết sử (thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân) + 5 thượng phần kiết sử (sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng dật, vô minh)
GiotMuaCuoiMua: da nghe rõ
  *** astroboy_4 has left the room ***
GiotMuaCuoiMua:  364. Ai không tìm lõi cây,// Ðối với các sanh y,// Có thể nhiếp phục tham,// Ðối với các chấp thủ,// Vị ấy không y chỉ,// Không để ai dắt dẫn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: 366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāgaṃ;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Pañcamagāthāya upadhīsūti khandhupadhīsu. Ādānanti ādātabbaṭṭhena teyeva vuccanti. Anaññaneyyoti aniccādīnaṃ sudiṭṭhattā ‘‘idaṃ seyyo’’ti kenaci anetabbo. Sesaṃ uttānapadatthameva. Idaṃ vuttaṃ hoti – ādānesu catutthamaggena sabbaso chandarāgaṃ vinetvā so vinītachandarāgo, tesu upadhīsu na sārameti, sabbe upadhī asārakatteneva passati. Tato tesu duvidhenapi nissayena anissito aññena vā kenaci ‘‘idaṃ seyyo’’ti anetabbo khīṇāsavo bhikkhu sammā so loke paribbajeyya.
thuypham2207: Sắc uẩn mong manh như bọt nước
thuypham2207: Tưởng uẩn mờ ảo như đốm nắng
thuypham2207: Hành uẩn như cây chuối.
thuypham2207: Thức uẩn như trò ảo thuật.
tracdalat: Sắc uẩn mong manh như bọt nước/Thọ uẩn mong manh như bong bóng/ Tưởng uẩn mờ ảo như đốm nắng/ Hành uẩn giống cây chuối/ Thức uẩn giống trò ảo thuật 
vijjathiennhan:  Sống thì có quyền hy vọng điều tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho điều xấu nhất  
GiotMuaCuoiMua: hãy ra đi trong sự chán ngán  
vijjathiennhan: Tôi sẽ ra đi trong niềm thanh thản bởi sự chán ngán chứ không phải là tiếc nuối phù du file_0.png

file_1.wmf


vijjathiennhan: tôi đã thấy biết bao người giàu có/ chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam . . . 

--------------
367. ‘‘Vacasā manasā ca kammunā ca, aviruddho sammā viditvā dhammaṃ;/ Nibbānapadābhipatthayāno, / sammā so loke paribbajeyya.

Với lời và với ý,/ Và với cả nghiệp làm,/  Không chống đối một ai,/ Chơn chánh biết diệu pháp,/ Thường cố gắng hướng đến,/ Ðường Niết bàn tịch tịnh,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh /  Du hành ở trên đời.

 366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāgaṃ;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.

Ai không tìm lõi cây,/  Ðối với các sanh y,/  Có thể nhiếp phục tham,/ Ðối với các chấp thủ,/  Vị ấy không y chỉ,/  Không để ai dắt dẫn,/  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.

364. Ai không tìm lõi cây,// Ðối với các sanh y,// Có thể nhiếp phục tham,// Ðối với các chấp thủ,// Vị ấy không y chỉ,// Không để ai dắt dẫn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.

 Pañcamagāthāya upadhīsūti khandhupadhīsu. Ādānanti ādātabbaṭṭhena teyeva vuccanti. Anaññaneyyoti aniccādīnaṃ sudiṭṭhattā ‘‘idaṃ seyyo’’ti kenaci anetabbo. Sesaṃ uttānapadatthameva. Idaṃ vuttaṃ hoti – ādānesu catutthamaggena sabbaso chandarāgaṃ vinetvā so vinītachandarāgo, tesu upadhīsu na sārameti, sabbe upadhī asārakatteneva passati. Tato tesu duvidhenapi nissayena anissito aññena vā kenaci ‘‘idaṃ seyyo’’ti anetabbo khīṇāsavo bhikkhu sammā so loke paribbajeyya.

Đoạn thứ 5: sanh y (upadhi) = 5 uẩn

366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāgaṃ;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.

Ai không tìm lõi cây,/  Ðối với các sanh y,/  Có thể nhiếp phục tham,/ Ðối với các chấp thủ,/  Vị ấy không y chỉ,/  Không để ai dắt dẫn,/  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.

366. ‘‘Na so upadhīsu sārameti, ādānesu vineyya chandarāgaṃ;// So anissito anaññaneyyo,// sammā so loke paribbajeyya.

Ai không tìm lõi cây,/  Ðối với các sanh y,/  Có thể nhiếp phục tham,/ Ðối với các chấp thủ,/  Vị ấy không y chỉ,/  Không để ai dắt dẫn,/  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.

namtruyen: kamaraga chi la tham trong 5 duc
namtruyen: chandaraga chi chung tat ca tham ai  trong cac canh
namtruyen: tanha khat ai
namtruyen: raga ai nhiem
namtruyen: raj nhuom
namtruyen: tanhayati khat nuoc
namtruyen: adana o day am chi cho tran canh ma minh thay hap dan
namtruyen: adatabba loveable
Na so upadhīsu sārameti = Không có tìm cốt lõi trong 5 uẩn
namtruyen: anannaneyyo do hieu thau tam tuong nen vi tk khong tiep tuc song ntrong y niem nga chap nua
namtruyen: khong de minh bi bat cu thu gi tac dong
vijjathiennhan: Người ko có lòng kỳ vọng trong 5 uẩn vốn rất đỗi phù du, do đó với cảnh khả ái thì ko tham đắm trong đó, không bị lệ thuộc vào 6 trần, ko để bị chi phối bởi bất cứ cái gì trong đời

367. ‘‘Vacasā manasā ca kammunā ca, aviruddho sammā viditvā dhammaṃ;/ Nibbānapadābhipatthayāno, / sammā so loke paribbajeyya.

Với lời và với ý,/ Và với cả nghiệp làm,/  Không chống đối một ai,/ Chơn chánh biết diệu pháp,/ Thường cố gắng hướng đến,/ Ðường Niết bàn tịch tịnh,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh /  Du hành ở trên đời.

Chaṭṭhagāthāya aviruddhoti etesaṃ tiṇṇaṃ duccaritānaṃ pahīnattā sucaritehi saddhiṃ aviruddho. Viditvā dhammanti maggena catusaccadhammaṃ ñatvā. Nibbānapadābhipatthayānoti anupādisesaṃ khandhaparinibbānapadaṃ patthayamāno. Sesaṃ uttānatthameva.

aviruddho = phản ứng một cách tiêu cực

Viditvā dhammanti maggena catusaccadhammaṃ ñatvā
namtruyen: diet de gom co 2: huu du NB LA SU VANG MAT CUA TAP DE

Hữu dư ý Níp-bàn = sự vắng mặt của Tập Đế
namtruyen: vo du NB LA SU VNAG MAT CUA TAT CA KHO DE

Vô y dư Níp-bàn = sự vắng mặt tất cả khổ đế
namtruyen: TU 4 VM NAY DAN DEN 3 HANH

4 vô minh -> 3 hành :
namtruyen: GIAI QUYET NOI KHO NIEM DAU BANG AC PHAP ROI SAU DO BI SA DOA, DAY GOI LA PHI PHUC HANH

1. giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng ác pháp -> sa đọa : phi phúc hành
namtruyen: GQ NOI KHO NIEM DAU BANG THIEN PHAP CAP THAP de sau do sinh ve cac coi lanh ngu uan, goi la phuc hanh
vijjathiennhan: 2. giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng cấp thấp (thiện dục giới + thiện sắc giới) -> sanh về cõi lành ngũ uẩn (Nhân - Thiên) : Phúc Hành
namtruyen: gq bang thien  phap cao cap, am chi thien vs, de sau do sinh ve coi vs sac, thi goi la bat dong hanh

3. giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng Thiện Pháp Cao Cấp (Thiền Vô Sắc) -> sanh về cõi Thiền Vô Sắc : Bất Động Hành
namtruyen: dau co ve coi nao di nua, song bao lau cung mac, chet roi cung phai quay lai voi cho thap nhat
dù có đi về đâu, sống đời dài bao lâu, chết rồi cũng gặp nhau vòng vòng

 367. ‘‘Vacasā manasā ca kammunā ca, aviruddho sammā viditvā dhammaṃ;/ Nibbānapadābhipatthayāno, / sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Với lời và với ý,/ Và với cả nghiệp làm,/  Không chống đối một ai,/ Chơn chánh biết diệu pháp,/ Thường cố gắng hướng đến,/ Ðường Niết bàn tịch tịnh,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh /  Du hành ở trên đời.
Viditvā dhammanti maggena catusaccadhammaṃ ñatvā

367. ‘‘Vacasā manasā ca kammunā ca, aviruddho sammā viditvā dhammaṃ;/ Nibbānapadābhipatthayāno, / sammā so loke paribbajeyya.

Với lời và với ý,/ Và với cả nghiệp làm,/  Không chống đối một ai,/ Chơn chánh biết diệu pháp,/ Thường cố gắng hướng đến,/ Ðường Niết bàn tịch tịnh,/ Tỷ-kheo ấy chơn chánh /  Du hành ở trên đời.

Nibbānapadābhipatthayānoti anupādisesaṃ khandhaparinibbānapadaṃ patthayamāno. Sesaṃ uttānatthameva.

 368. ‘‘Yo vandati manti nuṇṇameyya [nunnameyya (?)], akkuṭṭhopi na sandhiyetha bhikkhu;/ Laddhā parabhojanaṃ na majje,/ sammā so loke paribbajeyya

Tỷ-kheo không tự cao,/  Khi người đảnh lễ mình,/  Dầu có bị nhiếc mắng,/  Không khởi tâm tức tối,/  Ðược đồ ăn của người,/ Không có sự tham đắm,/  Tỷ kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.

Sattamagāthāya akkuṭṭhoti dasahi akkosavatthūhi abhisatto. Na sandhiyethāti na upanayhetha na kuppeyya. Laddhā parabhojanaṃna majjeti parehi dinnaṃ saddhādeyyaṃ labhitvā ‘‘ahaṃ ñāto yasassī lābhī’’ti na majjeyya. Sesaṃ uttānatthameva.

369. ‘‘Lobhañca bhavañca vippahāya, virato chedanabandhanā ca [chedanabandhanato (sī. syā.)] bhikkhu;/ So tiṇṇakathaṃkatho visallo,/ sammā so loke paribbajeyya.

Tỷ-kheo sau khi đoạn,/  Tham dục và sanh hữu,/  Từ bỏ, không làm hại,/  Không trói buộc một ai,/  Vị ấy vượt nghi hoặc,/ Ðã rút ra mũi tên,/  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.

Aṭṭhamagāthāya lobhanti visamalobhaṃ. Bhavanti kāmabhavādibhavaṃ. Evaṃ dvīhi padehi bhavabhogataṇhā vuttā. Purimena vā sabbāpi taṇhā, pacchimena kammabhavo. Virato chedanabandhanā cāti evametesaṃ kammakilesānaṃ pahīnattā parasattachedanabandhanā ca viratoti. Sesaṃ vuttanayameva.

368. ‘‘Yo vandati manti nuṇṇameyya [nunnameyya (?)], akkuṭṭhopi na sandhiyetha bhikkhu;/ Laddhā parabhojanaṃ na majje,/ sammā so loke paribbajeyya.

 366. Tỷ-kheo không tự cao,/  Khi người đảnh lễ mình,/  Dầu có bị nhiếc mắng,/  Không khởi tâm tức tối,/  Ðược đồ ăn của người,/ Không có sự tham đắm,/  Tỷ kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.
namtruyen: khamati kham

Sattamagāthāya akkuṭṭhoti dasahi akkosavatthūhi abhisatto. Na sandhiyethāti na upanayhetha na kuppeyya. Laddhā parabhojanaṃna majjeti parehi dinnaṃ saddhādeyyaṃ labhitvā ‘‘ahaṃ ñāto yasassī lābhī’’ti na majjeyya. Sesaṃ uttānatthameva.
namtruyen: khanti kham nhan
namtruyen: kham chiu dung
namtruyen: khamapeti xin loi
namtruyen: ksamapeti
namtruyen: sam trong sam hoi
vijjathiennhan: KHAMĀPETI: (kham+ape) xin ai thứ lỗi, xin lỗi [aor] --esi [prp] khamāpenta [pp] khamapita [abs] khamāpetvā
namtruyen: akkosavatthu muoi cau chuoi xuat xu tu chuyen nang magandiya
vijjathiennhan: Sattamagāthāya akkuṭṭhoti dasahi akkosavatthūhi abhisatto

 369. ‘‘Lobhañca bhavañca vippahāya, virato chedanabandhanā ca [chedanabandhanato (sī. syā.)] bhikkhu;/ So tiṇṇakathaṃkatho visallo,/ sammā so loke paribbajeyya.

367. Tỷ-kheo sau khi đoạn,/  Tham dục và sanh hữu,/  Từ bỏ, không làm hại,/  Không trói buộc một ai,/  Vị ấy vượt nghi hoặc,/ Ðã rút ra mũi tên,/  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.

Aṭṭhamagāthāya lobhanti visamalobhaṃ. Bhavanti kāmabhavādibhavaṃ. Evaṃ dvīhi padehi bhavabhogataṇhā vuttā. Purimena vā sabbāpi taṇhā, pacchimena kammabhavo. Virato chedanabandhanā cāti evametesaṃ kammakilesānaṃ pahīnattā parasattachedanabandhanā ca viratoti. Sesaṃ vuttanayameva.

Aṭṭhamagāthāya
Lobha ~ sabbatanha (6 ái)
namtruyen: lobha o day sabba tanha, bhava o day am chi cho kammabhava
vijjathiennhan: Bhava~ kammabhava (dục hữu)
vijjathiennhan: nghiệp hữu
vijjathiennhan: Hành Uẩn: tâm sở Tư (cetana)
vijjathiennhan: phi phúc hành: Tư trong 12 tâm Bất Thiện. Phúc Hành: TS Tư trong Đại Thiện + Thiện Sắc Giới. Bất Động Hành = Tâm Sở Tư trong Thiện Vô Sắc
vijjathiennhan: Bhavanti kāmabhavādibhavaṃ.
namtruyen: adi nghia la vv
namtruyen: buddhadi ratana
namtruyen: adi o day thay the cho dhamma, sangha
namtruyen: tiratana tam bao
vijjathiennhan: 3 nghiệp hữu (kamabhavadi) 
namtruyen: kamabhavadibhava phai hieu la 3 nghiep huu
vijjathiennhan: Vị TK sau khi đoạn các ái (6 ái) và nghiệp hữu
vijjathiennhan: Từ bỏ không làm hại, không trói buộc một ai
vijjathiennhan: 369. ‘‘Lobhañca bhavañca vippahāya, virato chedanabandhanā ca [chedanabandhanato (sī. syā.)] bhikkhu;/ So tiṇṇakathaṃkatho visallo,/ sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Tỷ-kheo sau khi đoạn,/  Tham dục và sanh hữu,/  Từ bỏ, không làm hại,/  Không trói buộc một ai,/  Vị ấy vượt nghi hoặc,/ Ðã rút ra mũi tên,/  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời
vijjathiennhan: Aṭṭhamagāthāya lobhanti visamalobhaṃ. Bhavanti kāmabhavādibhavaṃ. Evaṃ dvīhi padehi bhavabhogataṇhā vuttā. Purimena vā sabbāpi taṇhā, pacchimena kammabhavo. Virato chedanabandhanā cāti evametesaṃ kammakilesānaṃ pahīnattā parasattachedanabandhanā ca viratoti. Sesaṃ vuttanayameva.
vijjathiennhan: 370. ‘‘Sāruppaṃ attano viditvā, no ca bhikkhu hiṃseyya kañci loke;// Yathā tathiyaṃ viditvā dhammaṃ,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 368. Tỷ-kheo sau khi biết,// Ðiều thích đáng cho mình,// Không làm hại một ai,// Có mặt ở trên đời,// Sau khi đã biết pháp// Như thật, như thế nào,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: 370. ‘‘Sāruppaṃ attano viditvā, no ca bhikkhu hiṃseyya kañci loke;// Yathā tathiyaṃ viditvā dhammaṃ,// sammā so loke paribbajeyya.
  *** tracdalat has joined the room ***
vijjathiennhan: 368. Tỷ-kheo sau khi biết,// Ðiều thích đáng cho mình,// Không làm hại một ai,// Có mặt ở trên đời,// Sau khi đã biết pháp// Như thật, như thế nào,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Navamagāthāya sāruppaṃ attano viditvāti attano bhikkhubhāvassa patirūpaṃ anesanādiṃ pahāya sammāesanādiājīvasuddhiṃ aññañca sammāpaṭipattiṃ tattha patiṭṭhahanena viditvā. Na hi ñātamatteneva kiñci hoti. Yathātathiyanti yathātathaṃ yathābhūtaṃ. Dhammanti khandhāyatanādibhedaṃ yathābhūtañāṇena, catusaccadhammaṃ vā maggena viditvā. Sesaṃ uttānatthameva.
namtruyen: bhikkhubhāvassa patirūpaṃ
vijjathiennhan: bhikkhubhāvassa patirūpaṃ
vijjathiennhan:  anesanādiṃ pahāya 
vijjathiennhan: không tiếp tục không sống Tà Mạng nữa
namtruyen: anesanā
namtruyen: 21 kieu song ta mang
Punnava_Huu_Phuc: http://www.budsas.org/uni/u-luatxg/4ttg-bc-05.htm 21 pháp tà mạng
vijjathiennhan: "Yathā tathiyaṃ viditvā dhammaṃ" : Sau khi đã biết pháp// Như thật, như thế nào
vijjathiennhan: Yathātathiyanti yathātathaṃ yathābhūtaṃ. Dhammanti khandhāyatanādibhedaṃ yathābhūtañāṇena, catusaccadhammaṃ vā maggena viditvā
vijjathiennhan: 371. ‘‘Yassānusayā na santi keci, mūlā ca [mūlā (sī. syā.)] akusalā samūhatāse;// So nirāso [nirāsayo (sī.), nirāsaso (syā.)] anāsisāno [anāsayāno (sī. pī.), anāsasāno (syā.)], // sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: Với ai, các tuỳ miên,/ Không còn có tồn tại,/  Và cội gốc bất thiện,/  Ðược nhổ lên tận trừ,/ Vị ấy không tham dục,/  Không có hy cầu gì./  Tỷ-kheo ấy chơn chánh/  Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Dasamagāthāya so nirāso anāsisānoti yassa ariyamaggena vināsitattā anusayā ca na santi, akusalamūlā ca samūhatā, so nirāso nittaṇho hoti. Tato āsāya abhāvena kañci rūpādidhammaṃ nāsīsati. Tenāha ‘‘nirāso anāsisāno’’ti. Sesaṃ vuttanayameva.
vijjathiennhan: 372. ‘‘Āsavakhīṇo pahīnamāno, sabbaṃ rāgapathaṃ upātivatto;// Danto parinibbuto ṭhitatto,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 370. Ai đoạn tận lậu hoặc,// Ðoạn trừ cả kiêu mạn,// Mọi con đường tham dục,// Ðược chế ngự nhiếp phục,// Ðược nhiếp phục tịch tịnh,// Tự ngã được an lập,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Ekādasamagāthāya āsavakhīṇoti khīṇacaturāsavo. Pahīnamānoti pahīnanavavidhamāno. Rāgapathanti rāgavisayabhūtaṃ tebhūmakadhammajātaṃ. Upātivattoti pariññāpahānehi atikkanto. Dantoti sabbadvāravisevanaṃ hitvā ariyena damathena dantabhūmiṃ patto. Parinibbutoti kilesaggivūpasamena sītibhūto. Sesaṃ vuttanayameva.
namtruyen: asava la caturasavo tu lau
namtruyen: mano am chi cho 9 kieu nga man
namtruyen: mana = navavidhamana
  
namtruyen: ragapatha am chi cho ba hanh
vijjathiennhan: Rāgapathanti rāgavisayabhūtaṃ tebhūmakadhammajātaṃ
namtruyen: ragapatha duong tham ai dan sanh tam gioi
namtruyen: viragapatha duong ly ai dan den giai thoar
namtruyen: dvipaduttamo luong tuc ton
namtruyen: ly duc ton viraga uttamo
  
namtruyen: devila asita, alara kalama
namtruyen: uddaka ramaputta
namtruyen: 3 vi nay chi ly duc o muc do thap bang thien dao dai
  *** hung map 1 has left the room ***
namtruyen: ganuttamo chung trung ton
vijjathiennhan: 372. ‘‘Āsavakhīṇo pahīnamāno, sabbaṃ rāgapathaṃ upātivatto;// Danto parinibbuto ṭhitatto,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 370. Ai đoạn tận lậu hoặc,// Ðoạn trừ cả kiêu mạn,// Mọi con đường tham dục,// Ðược chế ngự nhiếp phục,// Ðược nhiếp phục tịch tịnh,// Tự ngã được an lập,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
namtruyen: nhiep phuc o day nghia la 6 can duoc thanh tinh nho thanh dao
vijjathiennhan: Ekādasamagāthāya āsavakhīṇoti khīṇacaturāsavo. Pahīnamānoti pahīnanavavidhamāno. Rāgapathanti rāgavisayabhūtaṃ tebhūmakadhammajātaṃ. Upātivattoti pariññāpahānehi atikkanto. Dantoti sabbadvāravisevanaṃ hitvā ariyena damathena dantabhūmiṃ patto. Parinibbutoti kilesaggivūpasamena sītibhūto. Sesaṃ vuttanayameva.
namtruyen: tich tinh parinibbuto o day la su vang mat cac phien nao
vijjathiennhan: 373. ‘‘Saddho sutavā niyāmadassī, vaggagatesu na vaggasāri dhīro;// Lobhaṃ dosaṃ vineyya paṭighaṃ,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 371. Có lòng tin, nghe pháp,// Thấy được quyết định tánh,// Bậc hiền không phe phái,// Giữa rất nhiều phe phái,// Có thể nhiếp phục được,// Tham, sân và hận thù,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.

vijjathiennhan: Dvādasamagāthāya saddhoti buddhādiguṇesu parappaccayavirahitattā sabbākārasampannena aveccappasādena samannāgato, na parassa saddhāya paṭipattiyaṃ gamanabhāvena. Yathāha – ‘‘na khvāhaṃ ettha bhante bhagavato saddhāya gacchāmī’’ti (a. ni. 5.34). Sutavāti vositasutakiccattā paramatthikasutasamannāgato. Niyāmadassīti saṃsārakantāramūḷhe loke amatapuragāmino sammattaniyāmabhūtassa maggassa dassāvī, diṭṭhamaggoti vuttaṃ hoti. Vaggagatesu na vaggasārīti vaggagatā nāma dvāsaṭṭhidiṭṭhigatikā aññamaññaṃ paṭilomattā, evaṃ vaggāhi diṭṭhīhi gatesu sattesu na vaggasārī – ‘‘idaṃ ucchijjissati, idaṃ tatheva bhavissatī’’ti evaṃ diṭṭhivasena agamanato. Paṭighanti paṭighātakaṃ, cittavighātakanti vuttaṃ hoti. Dosavisesanamevetaṃ. Vineyyāti vinetvā. Sesaṃ vuttanayameva.

namtruyen: saddhoti buddhādiguṇesu parappaccayavirahitattā sabbākārasampannena aveccappasādena samannāgato, 
namtruyen: vositasutakiccattā paramatthikasutasamannāgato
  
namtruyen: paramatthika co 2 nghia nghe phap de cau giai thoat, va nghe de hieu thau ban chat rot rao cua cac phap
namtruyen: niyamadassi oday la cai nhin dut khoat
vijjathiennhan: Niyāmadassīti saṃsārakantāramūḷhe loke amatapuragāmino sammattaniyāmabhūtassa maggassa dassāvī, diṭṭhamaggoti vuttaṃ hoti
namtruyen: kantara sa mac
namtruyen: amatapura vuongquoc bat tu
namtruyen: chi cho nb
Tin Hanh:  file_2.png
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Tin Hanh: Khổ khổ là sự có mặt của đau khổ
namtruyen: dukkhadukkha su co mat cua dau kho, nhung gi khien ta kho chiu
namtruyen: viparinamadukkha hoai kho, su vang mat mat cua hanh phuc, nhung gi khien ta de chiu
namtruyen: abhisankharadukkha hanh kho, ban chat le thuoc cac duyen ma ton tai
-----------------
vijjathiennhan: 373. ‘‘Saddho sutavā niyāmadassī, vaggagatesu na vaggasāri dhīro;// Lobhaṃ dosaṃ vineyya paṭighaṃ,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 371. Có lòng tin, nghe pháp,// Thấy được quyết định tánh,// Bậc hiền không phe phái,// Giữa rất nhiều phe phái,// Có thể nhiếp phục được,// Tham, sân và hận thù,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
namtruyen: long tin, nghe phap,qdtanh, bhien khg phe phai
namtruyen: parapaccayavirahita khong vay muon tu nguoi hay ngoai vat
vijjathiennhan: Dvādasamagāthāya saddhoti buddhādiguṇesu parappaccayavirahitattā sabbākārasampannena aveccappasādena samannāgato, na parassa saddhāya paṭipattiyaṃ gamanabhāvena. Yathāha – ‘‘na khvāhaṃ ettha bhante bhagavato saddhāya gacchāmī’’ti (a. ni. 5.34). Sutavāti vositasutakiccattā paramatthikasutasamannāgato. Niyāmadassīti saṃsārakantāramūḷhe loke amatapuragāmino sammattaniyāmabhūtassa maggassa dassāvī, diṭṭhamaggoti vuttaṃ hoti. Vaggagatesu na vaggasārīti vaggagatā nāma dvāsaṭṭhidiṭṭhigatikā aññamaññaṃ paṭilomattā, evaṃ vaggāhi diṭṭhīhi gatesu sattesu na vaggasārī – ‘‘idaṃ ucchijjissati, idaṃ tatheva bhavissatī’’ti evaṃ diṭṭhivasena agamanato. Paṭighanti paṭighātakaṃ, cittavighātakanti vuttaṃ hoti. Dosavisesanamevetaṃ. Vineyyāti vinetvā. Sesaṃ vuttanayameva.
lanvothuong: parapaccayavirahita = không vay mượn từ người hay ngoại vật
namtruyen: paramatthikasuta lang nghe de hieu duoc rort rao ly phap va lang nghe vi huong den ly tuong giai thoat
lanvothuong:  paramatthikasuta = lắng nghe để hiểu được rốt ráo lý pháp và lắng nghe vì hướng đến lý tưởng giải thoát
vijjathiennhan: 374. ‘‘Saṃsuddhajino vivaṭṭacchado, dhammesu vasī pāragū anejo;// Saṅkhāranirodhañāṇakusalo , sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 372. Thanh tịnh và chiến thắng,// Kéo lên màn che kín,// Tự tại trong các pháp,// Ðến bờ kia, bất động,// Ðoạn diệt các sở hành,// Thiện xảo trong chánh trí,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Terasamagāthāya saṃsuddhajinoti saṃsuddhena arahattamaggena vijitakileso. Vivaṭṭacchadoti vivaṭarāgadosamohachadano. Dhammesu vasīti catusaccadhammesu vasippatto. Na hissa sakkā te dhammā yathā ñātā kenaci aññathā kātuṃ, tena khīṇāsavo ‘‘dhammesu vasī’’ti vuccati. Pāragūti pāraṃ vuccati nibbānaṃ, taṃ gato, saupādisesavasena adhigatoti vuttaṃ hoti. Anejoti apagatataṇhācalano. Saṅkhāranirodhañāṇakusaloti saṅkhāranirodho vuccati nibbānaṃ, tamhi ñāṇaṃ ariyamaggapaññā, tattha kusalo, catukkhattuṃ bhāvitattā chekoti vuttaṃ hoti.
namtruyen: vaggagatesu na vaggasāri khong day dua vao cac ta kien Thuong, Doan
  
lanvothuong: vaggagatesu na vaggasāri = không dây dưa vào các tà kiến thường , đoạn
namtruyen: dosa va patigha la mot, chi la cach noi nhan manh
namtruyen: abhijjhadomanassa tham uu$
lanvothuong: dosa va patigha = là một, chỉ là cách nói nhấn mạnh
vijjathiennhan: 373. ‘‘Saddho sutavā niyāmadassī, vaggagatesu na vaggasāri dhīro;// Lobhaṃ dosaṃ vineyya paṭighaṃ,// sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 371. Có lòng tin, nghe pháp,// Thấy được quyết định tánh,// Bậc hiền không phe phái,// Giữa rất nhiều phe phái,// Có thể nhiếp phục được,// Tham, sân và hận thù,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan:  Paṭighanti paṭighātakaṃ, cittavighātakanti vuttaṃ hoti. Dosavisesanamevetaṃ. Vineyyāti vinetvā. Sesaṃ vuttanayameva.
namtruyen: dosa la noi chung, patigha la noi cach rieng
lanvothuong: dosa = là nói chung,  patigha = là cách nói riêng
vijjathiennhan: 374. ‘‘Saṃsuddhajino vivaṭṭacchado, dhammesu vasī pāragū anejo;// Saṅkhāranirodhañāṇakusalo , sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 372. Thanh tịnh và chiến thắng,// Kéo lên màn che kín,// Tự tại trong các pháp,// Ðến bờ kia, bất động,// Ðoạn diệt các sở hành,// Thiện xảo trong chánh trí,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Terasamagāthāya saṃsuddhajinoti saṃsuddhena arahattamaggena vijitakileso. Vivaṭṭacchadoti vivaṭarāgadosamohachadano. Dhammesu vasīti catusaccadhammesu vasippatto. Na hissa sakkā te dhammā yathā ñātā kenaci aññathā kātuṃ, tena khīṇāsavo ‘‘dhammesu vasī’’ti vuccati. Pāragūti pāraṃ vuccati nibbānaṃ, taṃ gato, saupādisesavasena adhigatoti vuttaṃ hoti. Anejoti apagatataṇhācalano. Saṅkhāranirodhañāṇakusaloti saṅkhāranirodho vuccati nibbānaṃ, tamhi ñāṇaṃ ariyamaggapaññā, tattha kusalo, catukkhattuṃ bhāvitattā chekoti vuttaṃ hoti.
namtruyen: moi doan ke noi den con duong vi tk phai di, va phap phai chung de tro thanh mot nguoi tu taai du hanh
lanvothuong: ở mọi đoạn kệ nói đến con đường vị tỷ kheo phải đi và pháp phải chứng để trở thành một người tự tại du hành
namtruyen: chado vat che kin, an ngu, lam khuat mat
namtruyen: day la mot thuat ngu thuong thay trong kinh dien Pali
namtruyen: chang han nhu trong bai Tuong Kinh
namtruyen: Vivaṭṭacchado
namtruyen: tham san si
vijjathiennhan: 374. ‘‘Saṃsuddhajino vivaṭṭacchado, dhammesu vasī pāragū anejo;// Saṅkhāranirodhañāṇakusalo , sammā so loke paribbajeyya.
lanvothuong: âm thanh rõ liên tục
vijjathiennhan: 372. Thanh tịnh và chiến thắng,// Kéo lên màn che kín,// Tự tại trong các pháp,// Ðến bờ kia, bất động,// Ðoạn diệt các sở hành,// Thiện xảo trong chánh trí,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: Terasamagāthāya saṃsuddhajinoti saṃsuddhena arahattamaggena vijitakileso. Vivaṭṭacchadoti vivaṭarāgadosamohachadano. Dhammesu vasīti catusaccadhammesu vasippatto. Na hissa sakkā te dhammā yathā ñātā kenaci aññathā kātuṃ, tena khīṇāsavo ‘‘dhammesu vasī’’ti vuccati. Pāragūti pāraṃ vuccati nibbānaṃ, taṃ gato, saupādisesavasena adhigatoti vuttaṃ hoti. Anejoti apagatataṇhācalano. Saṅkhāranirodhañāṇakusaloti saṅkhāranirodho vuccati nibbānaṃ, tamhi ñāṇaṃ ariyamaggapaññā, tattha kusalo, catukkhattuṃ bhāvitattā chekoti vuttaṃ hoti.
namtruyen: catusaccadhammesu vasippatt
namtruyen: Na hissa sakkā te dhammā yathā ñātā kenaci aññathā kātuṃ
namtruyen: ratanasutta
namtruyen: tu tai trong nhan thuc ve 4 de
namtruyen: khg vi mot chuyen gi do ma thay doi nhan thuc
lanvothuong: không vì một chuyện gì đó mà thay dổi nhận thức
vijjathiennhan: Yathindakhìlo paỉhaviư sito siyà,/ Catubbhi vātebhi asampakampiyo.
vijjathiennhan: Cột cừ đã đóng cứng dưới đất, dầu gió 4 phương cũng không lay động, thế nào.
vijjathiennhan: Tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi,/ Yo ariyasaccāni avecca passati.
vijjathiennhan: Người hay suy xét thấy các Pháp Diệu-Đế, Như Lai gọi người ấy là bậc Thiện Trí Thức, hạng không tham nhiễm các Pháp thế gian, ví như cột cừ kia vậy.
namtruyen: tri kho, tru tap, chung diet va hanh dao
namtruyen: kho kho, su co mat cua dau kho
namtruyen: hoai kho, su vang mat cua hanh phuc
namtruyen: hanh kho, ban chat le thuoc cac duyen ma co
vijjathiennhan: Na hissa sakkā te dhammā yathā ñātā kenaci aññathā kātuṃ, tena khīṇāsavo ‘‘dhammesu vasī’’ti vuccati. Pāragūti pāraṃ vuccati nibbānaṃ, taṃ gato, saupādisesavasena adhigatoti vuttaṃ hoti. Anejoti apagatataṇhācalano. Saṅkhāranirodhañāṇakusaloti saṅkhāranirodho vuccati nibbānaṃ, tamhi ñāṇaṃ ariyamaggapaññā, tattha kusalo, catukkhattuṃ bhāvitattā chekoti vuttaṃ hoti.
nguoiBenDuong: hihi
vijjathiennhan: 374. ‘‘Saṃsuddhajino vivaṭṭacchado, dhammesu vasī pāragū anejo;// Saṅkhāranirodhañāṇakusalo , sammā so loke paribbajeyya.
As It Is: Gate gate, para gate, parasam gate, bodhi svaha
vijjathiennhan: 372. Thanh tịnh và chiến thắng,// Kéo lên màn che kín,// Tự tại trong các pháp,// Ðến bờ kia, bất động,// Ðoạn diệt các sở hành,// Thiện xảo trong chánh trí,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
namtruyen: gate gate paragate parasamgate bodhi svaha
namtruyen:  anejo : anejo bat dong
namtruyen: anenjo
namtruyen: sannojanafile_4.png
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amyojana
namtruyen: samyojana
namtruyen: apagatataṇhācalano
namtruyen: khong bi lung lac, lung lay boi tham ai
namtruyen: Saṅkhāranirodhañāṇakusaloti saṅkhāranirodho vuccati nibbānaṃ, tamhi ñāṇaṃ ariyamaggapaññā, tattha kusalo, catukkhattuṃ bhāvitattā chekoti vuttaṃ hoti.
namtruyen: nirodha
namtruyen: noun$
namtruyen: sankhara huu vi phap nirodha la su tich diet, cong chung lai hai chu sankharanirodha la NB
namtruyen: KUSALO THIEN
GiotMuaCuoiMua: saṅkhāra=hữu vi pháp/nirodha=sự tịch diệt, cộng chung lại hai chữ sankharanirodha là Niết Bàn
namtruyen: THIEN TRONG TIENG HAN CHI CO NGHIA LA KHEO, NHU THIEN XA
GiotMuaCuoiMua: chữ thiện trong tiếng Hán là khéo, như thiện xạ
namtruyen: KUSALA KHEO, SKILL
namtruyen: kusala=kosalla
GiotMuaCuoiMua: Kusala=khéo, =kosalla
namtruyen: chi mang nghia technic, khong he ethic
vijjathiennhan: Pali Viet Dictionary: KUSALA :[nt] sự hành thiện, sự làm lành, có đức độ [adj] khéo, giỏi, thông minh --kamma [nt] thiện nghiệp, hạnh kiểm đúng đắn --cetanā [f] thiện tính (tánh lành) --dhamma [m] pháp thiện --vipāka [m] kết quả của nghiệp thiện --tā [f] sự thông thạo, sự hoàn thành, sự khéo léo。
namtruyen: muon vui thi lam dieu tot la dung, muon bi kho lam dieu xau la dung
namtruyen: nhung khong ai tren doi lai muon kho, nen khi ta muon vui lai lam ac thi duoc goi la bat thien
GiotMuaCuoiMua: muốn vui không làm điều tốt là đúng, muốn bị khổ là làm điễu xấu là đúng, nhưng trong đời không ai muốn khổ, nên khi ta muốn vui lại làm ác thì được gọi là bất thiện
namtruyen: papa
vijjathiennhan: Buddhist Dictionary: KUSALA: 'kammically wholesome' or 'profitable', salutary, morally good, (skillful) Connotations of the term, according to Com. (Aṭṭhasālinī), are: of good health, blameless, productive of favourable kamma-result, skillful. It should be noted that Com. excludes the meaning 'skillful', when the term is applied to states of consciousness.
namtruyen: thien xao trong thanh tri la boi vi cu moi tang thanh la mot lan xuat hien cua tri thanh dao, 4 tang thanh la 4 lan xh cua thanh dao
namtruyen: tu do moi duoc goi la su thien xao, thuan thuc
GiotMuaCuoiMua: kusala=tinh thông, thiện xảo trong thánh trí là bởi vì cứ mỗi tầng thánh là 1 lần xuất hiện của trí thánh đạo. Bốn tầng thánh là 4 lần xuất hiện của thánh đạo , được gọi là thiện xảo , thuần thục
vijjathiennhan: aṅkhāranirodhañāṇakusaloti saṅkhāranirodho vuccati nibbānaṃ, tamhi ñāṇaṃ ariyamaggapaññā, tattha kusalo, catukkhattuṃ bhāvitattā chekoti vuttaṃ hoti.
namtruyen: sankharanirodhananakusalo thien xao, thuan thuc trong thanh tri
GiotMuaCuoiMua: Saṅkhāranirodhañāṇakusalo = thiện xảo, tinh thông , thuần thục trong thánh trí
vijjathiennhan: 375. ‘‘Atītesu anāgatesu cāpi, kappātīto aticcasuddhipañño;// Sabbāyatanehi vippamutto,//  sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 373. Trong những thời quá khứ,// Trong những thời vị lai,// Vượt qua các chủ thuyết,// Trí tuệ thật thanh tịnh,// Với tất cả mọi xứ,// Ðược hoàn toàn giải thoát.// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời..
vijjathiennhan: Cuddasamagāthāya atītesūti pavattiṃ patvā atikkantesu pañcakkhandhesu. Anāgatesūti pavattiṃ appattesu pañcakkhandhesu eva. Kappātītoti ‘‘ahaṃ mama’’nti kappanaṃ sabbampi vā taṇhādiṭṭhikappaṃ atīto.Aticca suddhipaññoti atīva suddhipañño, atikkamitvā vā suddhipañño. Kiṃ atikkamitvā? Addhattayaṃ. Arahā hi yvāyaṃ avijjāsaṅkhārasaṅkhāto atīto addhā, jātijarāmaraṇasaṅkhāto anāgato addhā, viññāṇādibhavapariyanto paccuppanno ca addhā, taṃ sabbampi atikkamma kaṅkhaṃ vitaritvā paramasuddhippattapañño hutvā ṭhito. Tena vuccati ‘‘aticca suddhipañño’’ti. Sabbāyatanehīti dvādasahāyatanehi. Arahā hi evaṃ kappātīto. Kappātītattā aticca suddhipaññattā ca āyatiṃ na kiñci āyatanaṃ upeti. Tenāha – ‘‘sabbāyatanehi vippamutto’’ti.
vijjathiennhan: 375. ‘‘Atītesu anāgatesu cāpi, kappātīto aticcasuddhipañño;// Sabbāyatanehi vippamutto,//  sammā so loke paribbajeyya.
vijjathiennhan: 373. Trong những thời quá khứ,// Trong những thời vị lai,// Vượt qua các chủ thuyết,// Trí tuệ thật thanh tịnh,// Với tất cả mọi xứ,// Ðược hoàn toàn giải thoát.// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
namtruyen: kappa+atito
vijjathiennhan: kappātīto = kappa+atito
namtruyen: kappa trong sanskrit la kalpa design
namtruyen: concept
  *** congaisaigon2 has joined the room ***
namtruyen: bien ke so chap
namtruyen: bac co tri tue thanh tinh, vuot khoi cac y niem vong chap trong cac canh qua khu, vi lai
GiotMuaCuoiMua: Nguoi có trí tuệ thanh tịnh,vượt khỏi các ý niệm vọng chấp trong các cảnh quá khứ, vị lai
namtruyen: kappa ao tuong, vong niem
vijjathiennhan: ‘Atītesu anāgatesu cāpi, kappātīto aticcasuddhipañño = Bậc có trí tuệ thanh tịnh,vượt khỏi các ý niệm vọng chấp trong các cảnh quá khứ, vị lai
namtruyen: gia dinh, uoc le, mac dinh, gia lap
namtruyen: kappiya
vijjathiennhan: 375. ‘‘Atītesu anāgatesu cāpi, kappātīto aticcasuddhipañño;// Sabbāyatanehi vippamutto,//  sammā so loke paribbajeyya.
nguoiBenDuong: sadhu
GiotMuaCuoiMua: kappiya=giả định, ước lệ, mặc định, giả lập

vijjathiennhan: Cuddasamagāthāya atītesūti pavattiṃ patvā atikkantesu pañcakkhandhesu. Anāgatesūti pavattiṃ appattesu pañcakkhandhesu eva. Kappātītoti ‘‘ahaṃ mama’’nti kappanaṃ sabbampi vā taṇhādiṭṭhikappaṃ atīto.Aticca suddhipaññoti atīva suddhipañño, atikkamitvā vā suddhipañño. Kiṃ atikkamitvā? Addhattayaṃ. Arahā hi yvāyaṃ avijjāsaṅkhārasaṅkhāto atīto addhā, jātijarāmaraṇasaṅkhāto anāgato addhā, viññāṇādibhavapariyanto paccuppanno ca addhā, taṃ sabbampi atikkamma kaṅkhaṃ vitaritvā paramasuddhippattapañño hutvā ṭhito. Tena vuccati ‘‘aticca suddhipañño’’ti. Sabbāyatanehīti dvādasahāyatanehi. Arahā hi evaṃ kappātīto. Kappātītattā aticca suddhipaññattā ca āyatiṃ na kiñci āyatanaṃ upeti. Tenāha – ‘‘sabbāyatanehi vippamutto’’ti.
namtruyen: watch-watching meditation
battrimai: like me
namtruyen: cach duy nhat de choc cuoi duc chua troi la ke cho him nghe nhung du tinh cua minh
namtruyen: aticcasuddhipanno tri tue thanh tinh
namtruyen: dich cho du thi phai tach roi chu aticca ra rieng, thanh ra addhattayam atikkamati
namtruyen: vuot khoi 3 thoi sinh tu
nguoiBenDuong: hihi
namtruyen: 12 duyen khoi duoc ke theo 3 thoi nhu sau: vo minh va hanh thuoc thoi qua khu, 
namtruyen: sanh lao tu thuoc thoi vi lai
namtruyen: tu thuc den huu thuoc hien tai
namtruyen: nhu vay, vuot khoi tam the sinh tu co nghia la pha nat vong tron duyen khoi
GiotMuaCuoiMua: vượt khỏi 3 thời sinh tử=vô minh và hành thuộc thời quá khứ,sanh lão tử thuộc thời vị lai. Từ thức đến Hữu thuộc thời hiện tại.Như vậy, vượt khỏi tam thế sinh tử có nghĩa là phá nát vòng tròn duyên khởi
namtruyen: process of conciousness, mind
namtruyen: process of the matter
namtruyen: diagram of dependent origination duyen khoi
namtruyen: diagram of conditional relation
namtruyen: cai thu tu la DUYEN KHOI
namtruyen: CAI THU TU LA DUYEN HE
vijjathiennhan: Sabbāyatanehi vippamutto
vijjathiennhan: Sabbāyatanehīti dvādasahāyatanehi. Arahā hi evaṃ kappātīto. Kappātītattā aticca suddhipaññattā ca āyatiṃ na kiñci āyatanaṃ upeti. Tenāha – ‘‘sabbāyatanehi vippamutto’’ti.
namtruyen: TOAN BO THE GIOI NAY CO THE KE THANH 12 VAN DE
namtruyen: DO LA 6 CAI BIET VA 6 CAI BI BIET
GiotMuaCuoiMua: 12 xứ =toàn bộ thế giới này có thể kể thành 12 vấn đề:6 cái biết và 6 cái bị biết
namtruyen: TASTE
GiotMuaCuoiMua: cái lưỡi dùng biết các vị nó gọi là cơ quan thần kinh vị giác, còn biết về đau là cơ quan thần kinh xúc giác
vijjathiennhan: 374. Rõ biết được Pháp cú,//Chứng tri được Chánh pháp,// Thấy được sự mở rộng,// Ðoạn tận các lậu hoặc,// Ðối tất cả sanh y,// Ðược trừ diệt hoàn toàn,// Tỷ-kheo ấy chơn chánh// Du hành ở trên đời.
vijjathiennhan: 376. ‘‘Aññāya padaṃ samecca dhammaṃ, vivaṭaṃ disvāna pahānamāsavānaṃ;// Sabbupadhīnaṃ parikkhayāno [parikkhayā (pī.)],// sammā so loke paribbajeyya’’.
vijjathiennhan: Pannarasamagāthāya aññāya padanti ye te ‘‘saccānaṃ caturo padā’’ti vuttā, tesu ekekapadaṃ pubbabhāgasaccavavatthāpanapaññāya ñatvā. Samecca dhammanti tato paraṃ catūhi ariyamaggehi catusaccadhammaṃ samecca. Vivaṭaṃ disvāna pahānamāsavānanti atha paccavekkhaṇañāṇena āsavakkhayasaññitaṃ nibbānaṃ vivaṭaṃ pākaṭamanāvaṭaṃ disvā. Sabbupadhīnaṃ parikkhayāti sabbesaṃ khandhakāmaguṇakilesābhisaṅkhārabhedānaṃ upadhīnaṃ parikkhīṇattā katthaci asajjamāno bhikkhu sammā so loke paribbajeyya vihareyya, anallīyanto lokaṃ gaccheyyāti desanaṃ niṭṭhāpesi.
namtruyen: Aññāya padaṃ
namtruyen: SENTENCE
namtruyen: PATH
GiotMuaCuoiMua: Aññāya = sau khi hiểu biết
namtruyen: SITE, ZONE
namtruyen: STATTE
namtruyen: HOHE STATTE
namtruyen: HOLY
namtruyen: SAMETI TICH TINH, LAM CHO LANG DIU
namtruyen: BANG CACH CHUNG NGO TU DE VOI THANH DAO
GiotMuaCuoiMua: sau khi hiểu biết các vị thấy được 4 đế, chánh tri được chánh pháp, tịch tịnh làm cho lắng dịu bằng cách chứng ngộ tứ đế với thánh đạo
namtruyen:  nibbānaṃ vivaṭaṃ
namtruyen: VIVATACCHADO SU VEN MAN CHE
namtruyen: PHIEN NAO LA MOT THU NGAN NGAI
namtruyen: NGHIEP QUA CUNG LA MOT THU NGAN NGAI
namtruyen: CHI CO nb nam ngoai moi ngan ngai
GiotMuaCuoiMua: phiền não là 1 thứ ngăn ngại, nghiệp quả cũng là 1 thứ ngăn ngại, chỉ có Niết Bàn nằm ngoài mọi ngăn ngại
namtruyen: 4 thu sanh y (upadhi) la nhung dieu kien tien quyet cho donh sinh tu, gom 5 uan, 5 duc lac, 3 pnao, hanh la danh sac noi chung-
vijjathiennhan: 376. ‘‘Aññāya padaṃ samecca dhammaṃ, vivaṭaṃ disvāna pahānamāsavānaṃ;// Sabbupadhīnaṃ parikkhayāno [parikkhayā (pī.)],// sammā so loke paribbajeyya’’.
vijjathiennhan: Pannarasamagāthāya aññāya padanti ye te ‘‘saccānaṃ caturo padā’’ti vuttā, tesu ekekapadaṃ pubbabhāgasaccavavatthāpanapaññāya ñatvā. Samecca dhammanti tato paraṃ catūhi ariyamaggehi catusaccadhammaṃ samecca. Vivaṭaṃ disvāna pahānamāsavānanti atha paccavekkhaṇañāṇena āsavakkhayasaññitaṃ nibbānaṃ vivaṭaṃ pākaṭamanāvaṭaṃ disvā. Sabbupadhīnaṃ parikkhayāti sabbesaṃ khandhakāmaguṇakilesābhisaṅkhārabhedānaṃ upadhīnaṃ parikkhīṇattā katthaci asajjamāno bhikkhu sammā so loke paribbajeyya vihareyya, anallīyanto lokaṃ gaccheyyāti desanaṃ niṭṭhāpesi.
GiotMuaCuoiMua: vị đó chấm dức toàn bộ sự trói bộ của 5 uẩn, sự phiền não, 4 thứ sinh y là những điều kiện tiên quyết cho sinh tử gồm 5 uẩn,5 dục lạc, 3 phiền não, hành=(danh sắc nói chung) 
namtruyen: NB gom co 2 la huu du NB su cham dut hay cat dut 3 phien nao va neu la thanh tu qua thi mien nhiem 5 tran
namtruyen: Vo Du NBla su cham dut cacsabg y con lai
namtruyen: cac sanh y con lai
GiotMuaCuoiMua: Niết Bàn gôm có 2= hửu dư NB , sự cắt đức 3 phiền não và nếu là thánh tứ đế  thì miển nhiễm 5 trần. Vo Dư NB là chấm dứt các sanh y còn lại
GiotMuaCuoiMua: Niết Bàn gôm có 2= hửu dư NB , sự cắt đức 3 phiền não và nếu là thánh tứ quả  thì miển nhiễm 5 trần. Vo Dư NB là chấm dứt các sanh y còn lại
namtruyen: doc ky nhieu lan de hieu vi sao kinh nay duoc chon de noi cho ke nang ve duc tinh
namtruyen: kih sau danh cho nguoi no tinh
namtruyen: kalahavivadasutta
GiotMuaCuoiMua: Ngài mai có thể chúng ta học kinh kalahavivadasutta





