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IV. METTĀKATHĀ 
 
[Sāvatthinidānaṃ] 

“Mettāya bhikkhave cetovimuttiyā āsevitāya bhāvitāya 
bahulīkatāya yānīkatāya vatthukatāya anuṭṭhitāya paricitāya 
susamāraddhāya ekādasānisaṃsā pāṭikaṅkhā. Katame ekādasa? 
Sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ supinaṃ passati, 
manussānaṃ piyo hoti, amanussānaṃ piyo hoti, devatā rakkhanti, 
nāssa aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā kamati, tuvaṭaṃ cittaṃ 
samādhiyati, mukhavaṇṇo vippasīdati, asammūḷho kālaṃ karoti, 
uttariṃ1 appaṭivijjhanto brahmalokūpago hoti. Mettāya bhikkhave 
cetovimuttiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkaratāya yānīkatāya 
vatthukatāya anuṭṭhitāya paricitāya susamāraddhāya. Ime 
ekādasānisaṃsā pāṭikaṅkhā. [a]  

 
Atthi anodhiso pharaṇā mettācetovimutti, atthi odhiso pharaṇā 

mettācetovimutti, atthi disāpharaṇā mettācetovimutti.  
 
Katihākārehi anodhiso pharaṇā mettācetovimutti, katihākārehi 

odhiso pharaṇā mettācetovimutti, katihākārehi disāpharaṇā 
mettācetovimutti?  

 
Pañcahākārehi anodhiso pharaṇā mettācetovimutti, 

sattahākarehi odhiso pharaṇā mettācetovimutti, dasahākārehi 
disāpharaṇā mettācetovimutti.  

 
Katamehi pañcahākārehi anodhiso pharaṇā mettācetovimutti? 

Sabbe sattā averā abyāpajjā2 anīghā3 sukhī attānaṃ pariharantu. 
Sabbe pāṇā —pe— Sabbe bhūtā —pe— Sabbe puggalā —pe— Sabbe 
attabhāvapariyāpannā averā abyāpajjā anīghā sukhī attānaṃ 
pariharantūti. Imehi pañcahākārehi anodhiso pharaṇā 
mettācetovimutti. 

 
Katamehi sattahākārehi odhiso pharaṇā mettācetovimutti? Sabbā 

itthiyo averā abyāpajjā anīghā sukhī attānaṃ pariharantu. Sabbe 
purisā —pe— Sabbe ariyā —pe— Sabbe anariyā —pe— Sabbe devā —
pe— Sabbe manussā —pe— Sabbe vinipātikā averā abyāpajjā anīghā 
sukhī attānaṃ pariharantūti. Imehi sattahākārehi odhiso pharaṇā 
mettācetovimutti. 

 
1 uttari - Machasaṃ.  
[a] Ekādasakaṅguttara - Dutiyavagga (11, 2, 5). 
2 abyāpajjhā - Syā, PTS, Sa. 
3 anigghā - Syā. 
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IV. GIẢNG VỀ TỪ ÁI: 
 
[Duyên khởi ở Sāvatthī] 

“Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát[*] là được rèn luyện, được 
tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương tiện, được 
tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt 
đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích là có thể mong mỏi. Mười 
một là gì? (Vị ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy mộng 
mị xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân thương mến, 
chư Thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được 
vị ấy, tâm được định nhanh chóng, sắc mặt trầm tỉnh, từ trần không 
mê mờ, (nếu) chưa thấu triệt pháp tối thượng thì được sanh về thế 
giới Phạm thiên. Này các tỳ khưu, khi từ tâm giải thoát là được rèn 
luyện, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tạo thành phương 
tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được 
khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, mười một điều lợi ích này là có thể 
mong mỏi.  

Có (loại) từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn, có (loại) 
từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn, có (loại) từ tâm giải thoát có 
sự lan tỏa khắp các phương.  

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bao nhiêu 
biểu hiện? Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với bao 
nhiêu biểu hiện?  

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện. Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện. Từ 
tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các phương là với mười biểu hiện.  

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu 
hiện gì? ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả các sinh 
mạng ...(nt)... Tất cả các hiện hữu ...(nt)... Tất cả các cá nhân ...(nt)... 
Tất cả các hạng có bản ngã hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa không giới hạn là với năm biểu hiện này.  

Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện gì? 
‘Tất cả nữ nhân hãy là không thù nghịch, không độc hại, không khổ 
sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất cả nam nhân ... Tất cả 
Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả loài 
người ... Tất cả hàng đọa xứ hãy là không thù nghịch, không độc hại, 
không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát 
có sự lan tỏa giới hạn là với bảy biểu hiện này.  
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Katamehi dasahākārehi disāpharaṇā mettācetovimutti? Sabbe 
puratthimāya disāya sattā averā abyāpajjā anīghā sukhī attānaṃ 
pariharantu. Sabbe pacchimāya disāya sattā —pe— Sabbe uttarāya 
disāya sattā —pe— Sabbe dakkhiṇāya disāya sattā —pe— Sabbe 
puratthimāya anudisāya sattā —pe— Sabbe pacchimāya anudisāya 
sattā —pe— Sabbe uttarāya anudisāya sattā —pe— Sabbe dakkhiṇāya 
anudisāya sattā —pe— Sabbe heṭṭhimāya disāya sattā —pe— Sabbe 
uparimāya disāya sattā averā abyāpajjā anīghā sukhī attānaṃ 
pariharantu. Sabbe puratthimāya disāya pāṇā —pe— bhūtā —pe— 
puggalā —pe— attabhāvapariyāpannā —pe— sabbā itthiyo —pe— 
sabbe purisā —pe— sabbe ariyā —pe— sabbe anariyā —pe— sabbe 
devā —pe— sabbe manussā —pe— sabbe vinipātikā averā abyāpajjā 
anīghā sukhī attānaṃ pariharantu. Sabbe pacchimāya disāya 
vinipātikā —pe— Sabbe uttarāya disāya vinipātikā —pe— Sabbe 
dakkhiṇāya disāya vinipātikā —pe— Sabbe puratthimāya anudisāya 
vinipātikā —pe— Sabbe pacchimāya anudisāya vinipātikā —pe— 
Sabbe uttarāya anudisāya vinipātikā —pe— Sabbe dakkhiṇāya 
anudisāya vinipātikā —pe— Sabbe heṭṭhimāya disāya vinipātikā —
pe— Sabbe uparimāya disāya vinipātikā averā abyāpajjā anīghā 
sukhī attānaṃ pariharantūti. Imehi dasahākārehi disāpharaṇā 
mettācetovimutti.  

 

Sabbesaṃ sattānaṃ pīḷanaṃ vajjetvā apīḷanāya, upaghātaṃ 
vajjetvā anupaghātena, santāpaṃ vajjetvā asantāpena, pariyādānaṃ 
vajjetvā apariyādānena, vihesaṃ vajjetvā avihesāya sabbe sattā 
averino hontu mā verino, sukhino hontu mā dukkhino, sukhitattā 
hontu mā dukkhitattā’ti. Imehi aṭṭhahākārehi sabbe satte1 
mettāyatīti mettā, taṃ dhammaṃ cetayatīti ceto, 
sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi vimuccatīti vimutti, mettā ca ceto ca 
vimutti cāti mettācetovimutti.  

 
 

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
saddhāya adhimuccati, saddhindriyaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
viriyaṃ paggaṇhāti, viriyindriyaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
satiṃ upaṭṭhāpeti, satindriyaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
cittaṃ samādahati, samādhindriyaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 
1 sabbe sattā - PTS. 
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Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là với mười biểu 
hiện gì? ‘Tất cả chúng sanh ở hướng đông hãy là không thù nghịch, 
không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản thân. Tất 
cả chúng sanh ở hướng tây ... Tất cả chúng sanh ở hướng bắc ... Tất 
cả chúng sanh ở hướng nam ... Tất cả chúng sanh ở hướng đông nam 
... Tất cả chúng sanh ở hướng tây bắc ... Tất cả chúng sanh ở hướng 
đông bắc ... Tất cả chúng sanh ở hướng tây nam ... Tất cả chúng sanh 
ở hướng dưới ... Tất cả chúng sanh ở hướng trên hãy là không thù 
nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an lạc cho bản 
thân.’ ‘Tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... các hiện hữu ... các cá 
nhân ... các hạng có bản ngã ... Tất cả nữ nhân ... Tất cả nam nhân ... 
Tất cả Thánh nhân ... Tất cả phàm nhân ... Tất cả chư thiên ... Tất cả 
loài người ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng tây ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng bắc ... Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng nam ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông nam ... Tất cả 
hàng đọa xứ ở hướng tây bắc ... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông bắc 
... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây nam ... Tất cả hàng đọa xứ ở 
hướng dưới ...(như trên)... Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, không độc hại, không khổ sở, hãy sống được an 
lạc cho bản thân.’ Từ tâm giải thoát có sự lan tỏa khắp các hướng là 
với mười biểu hiện này.  

 

Đối với tất cả chúng sanh, xua đi sự áp bức bằng sự không áp bức, 
xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội bằng sự 
không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, xua đi sự 
quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, 
bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ đau.’ ‘Thể hiện từ ái 
đến tất cả chúng sanh với tám biểu hiện này’ là từ ái. ‘Suy xét về 
pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc 
hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và tâm và giải thoát’ là từ tâm giải thoát. 

 

Cương quyết với đức tin rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền.  

Ra sức tinh tấn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi tấn quyền.  

Thiết lập niệm rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm quyền.  

Tập trung tâm rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định quyền.  
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Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
paññāya pajānāti, paññindriyaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  

 

Imāni pañcindriyāni mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
pañcahi indriyehi mettācetovimutti āsevīyati. Imāni pañcindriyāni 
mettāya cetovimuttiyā bhāvanā honti, imehi pañcahi indriyehi 
mettācetovimutti bhāvīyati. Imāni pañcindriyāni mettāya 
cetovimuttiyā bahulīkatā honti, imehi pañcahi indriyehi 
mettācetovimutti bahulīkarīyati. Imāni pañcindriyāni mettāya 
cetovimuttiyā alaṅkārā honti, imehi pañcahi indriyehi 
mettācetovimutti svālaṅkatā hoti. Imāni pañcindriyāni mettāya 
cetovimuttiyā parikkhārā honti, imehi pañcahi indriyehi 
mettācetovimutti suparikkhatā hoti. Imāni pañcindriyāni mettāya 
cetovimuttiyā parivārā honti, imehi pañcahi indriyehi 
mettācetovimutti suparivutā hoti.  

 
Imāni pañcindriyāni mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti 

bhāvanā honti, bahulīkatā honti, alaṅkārā honti, parikkhārā honti, 
parivārā honti, pāripurī honti, sahagatā honti, sahajātā honti, 
saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti, pakkhandanā honti, saṃsīdanā1 
honti, santiṭṭhanā honti, vimuccanā honti, ‘etaṃ santan’ti phassanā 
honti, yānīkatā honti, vatthukatā honti, anuṭṭhitā honti, paricitā 
honti, susamāraddhā honti, subhāvitā honti, svādhiṭṭhitā honti, 
susamuggatā honti, suvimuttā, honti, nibbattenti, jotenti, pakāsenti.2  

 
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

assaddhiye na kampati, saddhābalaparibhāvitā3 hoti 
mettācetovimutti.  

 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

kosajje na kampati, viriyabalaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

pamāde na kampati, satibalaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

uddhacce na kampati, samādhibalaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

avijjāya na kampati, paññābalaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  

 
1 pasīdanā - Machasaṃ, PTS. 
2 patāpenti - Machasaṃ, Syā; pabhāsenti - PTS 
3 saddhābalaṃ paribhāvitā - PTS. 
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Nhận biết bằng tuệ rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tuệ quyền.  

 

Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
năm quyền này. Năm quyền này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm quyền này. 
Năm quyền này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào năm quyền này. Năm quyền này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào năm quyền này.  

 
Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 

tập, là được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ.  

 
(Khi tác ý) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 

được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
không có đức tin; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín lực.  

 
(Khi tác ý) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 

được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
biếng nhác; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn lực.  

 
(Khi tác ý) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 

được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
buông lung; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi niệm lực.  

 
(Khi tác ý) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 

được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi sự 
phóng dật; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực.  

 
(Khi tác ý) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 

được yên ổn, được an lạc,’ như thế (vị ấy) không rung động bởi vô 
minh; từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tuệ lực.  
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Imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
pañcahi balehi mettācetovimutti āsevīyati. Imāni pañca balāni 
mettāya cetovimuttiyā bhāvanā honti, imehi pañcahi balehi mettāya 
cetovimutti bhāvīyati. Imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā 
bahulīkatā honti, imehi pañcahi balehi mettācetovimutti 
bahulīkarīyati. Imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā alaṅkārā 
honti, imehi pañcahi balehi mettācetovimutti svālaṅkatā hoti. Imāni 
pañca balāni mettāya cetovimuttiyā parikkhārā honti, imehi pañcahi 
balehi mettācetovimutti suparikkhatā hoti. Imāni pañca balāni 
mettāya cetovimuttiyā parivārā honti, imehi pañcahi balehi 
mettācetovimutti suparivutā hoti.  

Imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti bhāvanā 
honti, bahulīkatā honti, alaṅkārā honti, parikkhārā honti, parivārā 
honti, pāripurī honti, sahagatā honti, sahajātā honti, saṃsaṭṭhā 
honti, sampayuttā honti, pakkhandanā honti, pasīdanā honti, 
santiṭṭhanā honti, vimuccanā honti, ‘etaṃ santan’ti phassanā honti, 
yānīkatā honti, vatthukatā honti, anuṭṭhitā honti, paricitā honti, 
susamāraddhā honti, subhāvitā honti, svādhiṭṭhitā honti, 
susamuggatā honti, suvimuttā honti, nibbattenti, jotenti, pakāsenti.  

 

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
satiṃ upaṭṭhāpeti, satisambojjhaṅga1paribhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
paññāya pavicināti,2 dhammavicayasambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
viriyaṃ paggaṇhāti, viriyasambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
pariḷāhaṃ paṭippassambheti, pītisambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
duṭṭhullaṃ paṭippassambheti, passaddhisambojjhaṅgaparibhāvitā 
hoti mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
cittaṃ samādahati, samādhisambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
ñāṇena kilese paṭisaṅkhāti, upekkhāsambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 
1 satisambojjhaṅgaṃ paribhāvitā - PTS.  2 parivicināti - PTS. 
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Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự tu tập 
của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào năm lực 
này. Năm lực này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự 
bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được bảo trì tốt đẹp 
nhờ vào năm lực này. Năm lực này là sự phụ trợ của từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào năm lực này. 

 

Đối với từ tâm giải thoát, năm quyền này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, là có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, 
là đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là 
sự giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo 
thành phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết 
lập, là đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là 
đã được tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được 
hiện khởi tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

 

Thiết lập niệm rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm giác chi.  

Suy xét bằng tuệ rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi trạch pháp giác chi.  

Ra sức tinh tấn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi cần giác chi.  

Làm an tịnh sự bực bội rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi hỷ giác chi.  

Làm an tịnh sự thô xấu rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi tịnh giác chi.  

Tập trung tâm rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù nghịch, 
được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi định giác chi.  

Phân biệt rõ các phiền não bằng trí rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi xả giác chi. 
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Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti āsevīyati.  

Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā bhāvanā honti, imehi 
sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti bhāvīyati.  

Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā bahulīkatā honti, 
imehi sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti bahulīkarīyati.  

 

Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā alaṅkārā honti, imehi 
sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti svālaṅkatā hoti.  

Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā parikkhārā honti, 
imehi sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti suparikkhatā hoti.  

Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā parivārā honti, imehi 
sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti suparivutā hoti.  

 
Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, 

bhāvanā honti, bahulīkatā honti, alaṅkārā honti, parikkhārā honti, 
parivārā honti, pāripūrī honti, sahagatā honti, sahajātā honti, 
saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti pakkhandanā honti, pasīdanā 
honti, santiṭṭhanā honti, vimuccanā honti, ‘etaṃ santan’ti phassanā 
honti, yānīkatā honti, vatthukatā honti, anuṭṭhitā honti, paricitā 
honti, susamāraddhā honti, subhāvitā honti, svādhiṭṭhitā honti, 
susamuggatā honti, suvimuttā honti, nibbattenti, jotenti, pakāsenti.  

 
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

sammā passati, sammādiṭṭhiparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

sammā abhiniropeti, sammāsaṅkappaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

sammā parigaṇhāti, sammāvācāparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

sammā samuṭṭhāpeti, sammākammantaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 

sammā vodāpeti, sammā-ājīvaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  
 
Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino             

hontūti sammā paggaṇhāti, sammāvāyāmaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  
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Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào bảy giác chi này.  

Bảy giác chi này là sự tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tu tập nhờ vào bảy giác chi này.  

Bảy giác chi này là được làm cho sung mãn nhờ vào từ tâm giải 
thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào bảy giác chi 
này.  

Bảy giác chi này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào bảy giác chi này.  

Bảy giác chi này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được bảo trì tốt đẹp nhờ vào bảy giác chi này.  

Bảy giác chi này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được phụ trợ tốt đẹp nhờ vào bảy giác chi này. 

 
Đối với từ tâm giảì thoát, bảy giác chi này là sự rèn luyện, là sự tu 

tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ.  

Nhận thức đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh kiến.  

Gắn chặt đúng đắn (tâm vào cảnh) rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tư duy.  

Gìn giữ đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh ngữ.  

Làm cho sanh khởi đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh nghiệp.  

Làm cho trong sạch rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh mạng.  

Ra sức đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh tinh tấn.  
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Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino             
hontūti sammā upaṭṭhāpeti, sammāsatiparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 

Sabbe sattā averino hontu, khemino hontu, sukhino            
hontūti sammā samādahati, sammāsamādhiparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti.  

 

Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti,    
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti āsevīyati.                     
Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā bhāvanā honti,          
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti bhāvīyati.                    
Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā bahulīkatā honti,      
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti bahulīkarīyati.           
Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā alaṅkārā honti,             
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti svālaṅkatā hoti.         
Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā parikkhārā honti,            
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti suparikkhatā hoti.     
Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā parivārā honti,         
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti suparivutā hoti.  

 
 

Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, 
bhāvanā honti, bahulīkatā honti, alaṅkārā honti, parikkhārā honti, 
parivārā honti, pāripūrī honti, sahagatā honti, sahajātā honti, 
saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti, pakkhandanā honti,         
pasīdanā honti, santiṭṭhanā honti, vimuccatā honti, ‘etaṃ santan’ti 
phassanā honti, yānīkatā honti, vatthukatā honti, anuṭṭhitā honti, 
paricitā honti, susamāraddhā honti, subhāvitā honti, svādhiṭṭhitā 
honti,  susamuggatā honti, suvimuttā honti, nibbattenti, jotenti, 
pakāsenti.  

 
 
Sabbesaṃ pāṇānaṃ —pe— sabbesaṃ bhūtānaṃ —pe— sabbesaṃ 

puggalānaṃ —pe— sabbesaṃ attabhāvapariyāpannānaṃ —pe— 
sabbāsaṃ itthīnaṃ —pe— sabbesaṃ purisānaṃ —pe— sabbesaṃ 
ariyānaṃ —pe— sabbesaṃ anariyānaṃ —pe— sabbesaṃ devānaṃ  
—pe— sabbesaṃ manussānaṃ —pe— sabbesaṃ vinipātikānaṃ 
pīḷanaṃ vajjetvā apīḷanāya, upaghātaṃ vajjetvā anupaghātena, 
santāpaṃ vajjetvā asantāpena, pariyādānaṃ vajjetvā apariyādānena, 
vihesaṃ vajjetvā avihesāya, sabbe vinipātikā averino hontu mā 
verino, sukhino hontu mā dukkhino, sukhitattā hontu mā 
dukkhitattāti, imehi aṭṭhahākārehi sabbe vinipātike mettāyatīti 
mettā, taṃ dhammaṃ cetayatīti ceto, sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi 
vimuccatīti vimutti, mettā ca ceto ca vimutti cāti mettācetovimutti.  
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Thiết lập đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không thù 
nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được 
tăng cường bởi chánh niệm.  

 

Tập trung (tâm) đúng đắn rằng: ‘Tất cả chúng sanh hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh định.  

 

Tám chi đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự 
tu tập của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được tu tập nhờ vào 
tám chi đạo này. Tám chi đạo này là được làm cho sung mãn nhờ vào 
từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được làm cho sung mãn nhờ vào 
tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự tô điểm của từ tâm giải thoát, 
từ tâm giải thoát được tô điểm khéo léo nhờ vào tám chi đạo này. 
Tám chi đạo này là sự bảo trì của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát 
được bảo trì tốt đẹp nhờ vào tám chi đạo này. Tám chi đạo này là sự 
phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được phụ trợ tốt đẹp 
nhờ vào tám chi đạo này. 

 

Đối với từ tâm giải thoát, tám chi đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

 

Đối với tất cả các sinh mạng ... Đối với tất cả các hiện hữu ... Đối 
với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có bản ngã ... Đối với 
tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối với tất cả Thánh 
nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả chư thiên ... Đối 
với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng đọa xứ, xua đi sự áp bức 
bằng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua 
đi sự bực bội bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự 
không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: ‘Tất 
cả chúng sanh hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được 
an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
đau.’ ‘Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện này’ là 
từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cả các độc hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và tâm và giải thoát’ là từ 
tâm giải thoát. 
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Sabbe vinipātikā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti 
saddhāya adhimuccati, saddhindriyaparibhāvitā hoti mettā 
cetovimutti —pe— nibbattenti, jotenti, pakāsenti.  

 

Sabbesaṃ puratthimāya disāya sattānaṃ —pe— sabbesaṃ 
pacchimāya disāya sattānaṃ —pe— sabbesaṃ uttarāya disāya 
sattānaṃ —pe— sabbesaṃ dakkhiṇāya disāya sattānaṃ —pe— 
sabbesaṃ puratthimāya anudisāya sattānaṃ —pe— sabbesaṃ 
pacchimāya anudisāya sattānaṃ —pe— sabbesaṃ uttarāya 
anudisāya sattānaṃ —pe— sabbesaṃ dakkhiṇāya anudisāya 
sattānaṃ —pe— sabbesaṃ heṭṭhimāya disāya sattānaṃ —pe— 
sabbesaṃ uparimāya disāya sattānaṃ pīḷanaṃ vajjetvā apīḷanāya, 
upaghātaṃ vajjetvā anupaghātena, santāpaṃ vajjetvā asantāpena, 
pariyādānaṃ vajjetvā apariyādānena, vihesaṃ vajjetvā avihesāya, 
sabbe uparimāya disāya sattā averino hontu mā verino, sukhino 
hontu mā dukkhino, sukhitattā hontu mā dukkhitattāti, imehi 
aṭṭhahākārehi sabbe uparimāya disāya satte mettāyatīti mettā, taṃ 
dhammaṃ cetayatīti ceto, sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi vimuccatīti 
vimutti, mettā ca ceto ca vimutti cāti mettācetovimutti.  

 

Sabbe uparimāya disāya sattā averino hontu, khemino hontu, 
sukhino hontu, saddhāya adhimuccati, saddhindriyaparibhāvitā hoti 
mettā cetovimutti —pe— nibbattenti, jotenti, pakāsenti.  

 

Sabbesaṃ puratthimāya disāya pāṇānaṃ —pe— bhūtānaṃ —
pe— puggalānaṃ —pe— attabhāvapariyāpannānaṃ —pe— sabbāsaṃ 
itthīnaṃ —pe— sabbesaṃ purisānaṃ —pe— sabbesaṃ ariyānaṃ    —
pe— sabbesaṃ anariyānaṃ —pe— sabbesaṃ devānaṃ —pe— 
sabbesaṃ manussānaṃ —pe— sabbesaṃ vinipātikānaṃ —pe— 
sabbesaṃ pacchimāya disāya vinipātikānaṃ —pe— sabbesaṃ 
uttarāya disāya vinipātikānaṃ —pe— sabbesaṃ dakkhiṇāya disāya 
vinipātikānaṃ —pe— sabbesaṃ puratthimāya anudisāya 
vinipātikānaṃ —pe— sabbesaṃ pacchāmāya anudisāya 
vinipātikānaṃ —pe— sabbesaṃ uttarāya anudisāya vinipātikānaṃ  
—pe— sabbesaṃ dakkhiṇāya anudisāya vinipātikānaṃ —pe— 
sabbesaṃ heṭṭhimāya disāya vinipātikānaṃ —pe— sabbesaṃ 
uparimāya disāya vinipātikānaṃ pīḷanaṃ vajjetvā apīḷanāya, 
upaghātaṃ vajjetvā anupaghātena, santāpaṃ vajjetvā asantāpena, 
pariyādānaṃ vajjetvā apariyādānena, vihesaṃ vajjetvā avihesāya, 
sabbe uparimāya disāya vinipātikā averino hontu mā verino, sukhino 
hontu mā dukkhino, sukhitattā hontu mā dukkhitattāti, imehi 
aṭṭhahākārehi sabbe uparimāya disāya vinipātike mettāyatīti mettā, 
taṃ dhammaṃ cetayatīti ceto, sabbabyāpādapariyuṭṭhānehi 
vimuccatīti vimutti, mettā ca ceto ca vimutti cāti mettācetovimutti.  
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Cương quyết với đức tin rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ hãy là không 
thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng làm cho sanh 
trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

Đối với tất cả chúng sanh ở hướng đông ... Đối với tất cả chúng 
sanh ở hướng tây ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng bắc ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng 
đông nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng tây bắc ... Đối với tất 
cả chúng sanh ở hướng đông bắc ... Đối với tất cả chúng sanh ở 
hướng tây nam ... Đối với tất cả chúng sanh ở hướng dưới ... Đối với 
tất cả chúng sanh ở hướng trên, xua đi sự áp bức bằng sự không áp 
bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm hại, xua đi sự bực bội 
bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng sự không hủy hoại, 
xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: ‘Tất cả chúng sanh ở 
hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù nghịch, hãy được an 
lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc bản thân chớ bị khổ 
đau.’ ‘Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với tám biểu hiện này’ là 
từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải thoát khỏi sự xâm nhập 
của tất cả các độc hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và tâm và giải thoát’ là từ 
tâm giải thoát.  

Cương quyết với đức tin rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ.  

Đối với tất cả các sinh mạng ở hướng đông ... Đối với tất cả các 
hiện hữu ... Đối với tất cả các cá nhân ... Đối với tất cả các hạng có 
bản ngã ... Đối với tất cả nữ nhân ... Đối với tất cả nam nhân ... Đối 
với tất cả Thánh nhân ... Đối với tất cả phàm nhân ... Đối với tất cả 
chư thiên ... Đối với tất cả loài người ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ... 
Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây ... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng bắc ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng nam ... Đối với tất 
cả hàng đọa xứ ở hướng đông nam ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở 
hướng tây bắc ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng đông bắc ... Đối 
với tất cả hàng đọa xứ ở hướng tây nam ... Đối với tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng dưới ... Đối với tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên, xua đi sự 
áp bức bằng sự không áp bức, xua đi sự hãm hại bằng sự không hãm 
hại, xua đi sự bực bội bằng sự không bực bội, xua đi sự hủy hoại bằng 
sự không hủy hoại, xua đi sự quấy rối bằng sự không quấy rối rằng: 
‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch chớ có thù 
nghịch, hãy được an lạc chớ bị khổ đau, bản thân hãy được an lạc 
bản thân chớ bị khổ đau.’ ‘Thể hiện từ ái đến tất cả hàng đọa xứ với 
tám biểu hiện này’ là từ ái. ‘Suy xét về pháp ấy’ là tâm. ‘Được giải 
thoát khỏi sự xâm nhập của tất cả các độc hại’ là giải thoát. ‘Từ ái và 
tâm và giải thoát’ là từ tâm giải thoát.  
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Sabbe uparimāya disāya vināpātikā averino hontu, khemino 
hontu, sukhino hontūti saddhāya adhimuccati, saddhindriya-
paribhāvitā hoti mettācetovimutti. Sabbe uparimāya disāya 
vināpātikā averino hontu, khemino hontu, sukhino hontūti viriyaṃ 
paggaṇhāti, viriyindriyaparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— 
satiṃ upaṭṭhāpeti, satindriyaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.       
—pe— cittaṃ samādahati, samādhindriyaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. —pe— paññāya pajānāti, paññindriyaparibhāvitā 
hoti mettācetovimutti.  

 

Imāni pañcindriyāni mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
pañcahi indriyehi mettācetovimutti āsevīyati —pe— nibbattenti, 
jotenti, pakāsenti.  

 

Sabbe uparimāya disāya vinipātikā averino hontu, khemino 
hontu, sukhino hontūti assaddhiye na kampati, 
saddhābalaparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— kosajje na 
kampati, viriyabalaparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— 
pamāde na kampati, satibalaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.        
—pe— uddhacce na kampati, samādhibalaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. —pe— avijjāya na kampati, paññābalaparibhāvitā 
hoti mettācetovimutti.  

 
 

Imāni pañca balāni mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
pañcahi balehi mettācetovimutti āsevīyati —pe— nibbattenti, jotenti,  
pakāsenti.  

 

Sabbe uparimāya disāya vināpātikā averino hontu,            
khemino hontu, sukhino hontūti satiṃ upaṭṭhāpeti, 
satisambojjhaṅgaparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe—   
paññāya pavicināti, dhammavicayasambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. —pe— viriyaṃ paggaṇhāti, viriya-
sambojjhaṅgaparibhāvitā hoti mettā cetovimutti. —pe—      
pariḷāhaṃ paṭippassambheti, pītisambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. —pe— duṭṭhullaṃ paṭippassambheti, 
passaddhisambojjhaṅgaparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— 
cittaṃ samādahati, samādhisambojjhaṅgaparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti, ñāṇena kilese paṭisaṅkhāti, upekkhā-
sambojjhaṅgaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.  

 

Ime satta bojjhaṅgā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti, imehi 
sattahi bojjhaṅgehi mettācetovimutti āsevīyati —pe— nibbattenti, 
jotenti, pakāsenti.  
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Cương quyết với đức tin rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên 
hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Ra sức tinh tấn rằng: 
‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên 
ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tấn 
quyền. Thiết lập niệm rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát 
là được tăng cường bởi niệm quyền. Tập trung tâm rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định quyền. 
Nhận biết bằng tuệ rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi tuệ quyền.  

Năm quyền này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ.  

 

Không dao động ở sự không có đức tin rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ 
ở hướng trên hãy là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ 
như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tín quyền. Không 
dao động ở sự biếng nhác rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tấn lực. Không dao động ở sự buông 
lung rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi niệm lực. Không dao động ở sự phóng dật rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi định lực. 
Không dao động ở vô minh rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi tuệ lực.  

Năm lực này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào năm quyền này. ...(như trên)...; chúng 
làm cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ.  

 

Thiết lập niệm rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy là 
không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi niệm giác chi. Suy xét bằng tuệ rằng: 
...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi trạch 
pháp giác chi. Ra sức tinh tấn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm 
giải thoát là được tăng cường bởi cần giác chi. Làm an tịnh sự bực 
bội rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường 
bởi hỷ giác chi. Làm an tịnh sự thô xấu rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi tịnh giác chi. Tập trung tâm 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
định giác chi. Phân biệt rõ các phiền não bằng trí rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi xả giác chi.  

 

Bảy giác chi này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ bảy giác chi này. ...(như trên)...; chúng làm 
cho sanh trưởng, làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ.  
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Sabbe uparimāya disāya vinipātikā averino hontu,             
khemino hontu, sukhino hontūti sammā passati, 
sammādiṭṭhiparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— sammā 
abhiniropeti, sammāsaṅkappaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.            
—pe— sammā parigaṇhāti, sammāvācāparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. —pe— sammā samuṭṭhāpeti, sammā-
kammantaparibhāvitā hoti mettācetovimutti. —pe— sammā 
vodāpeti, sammā-ājīvaparibhāvitā hoti mettācetovimutti.    —pe— 
sammā paggaṇhāti, sammāvāyāmaparibhāvitā hoti mettā-
cetovimutti. —pe— sammā upaṭṭhāti, sammāsatiparibhāvitā hoti 
mettācetovimutti. —pe— sammā samādahati, sammā-
samādhiparibhāvitā hoti mettācetovimutti. 

 
 
 

Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā āsevanā honti,   
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti āsevīyati —pe—          
Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā parivārā honti,         
imehi aṭṭhahi maggaṅgehi mettācetovimutti suparivutā hoti.  

 

Ime aṭṭha maggaṅgā mettāya cetovimuttiyā asevanā honti, 
bhāvanā honti, bahulīkatā honti, alaṅkārā honti, parikkhārā honti, 
parivārā honti, pāripūrī honti, sahagatā honti, sahajātā honti, 
saṃsaṭṭhā honti, sampayuttā honti, pakkhandanā honti, pasīdanā 
honti, santiṭṭhanā honti, vimuccanā honti, ‘etaṃ sattan’ti phassanā 
honti, yānīkatā honti, vatthukatā honti, anuṭṭhitā honti, paricitā 
honti, susamāraddhā honti, subhāvitā honti, svādhiṭṭhitā honti, 
susamuggatā honti, suvimuttā honti, nibbattenti, jotenti, pakāsentīti.  

 
 

Mettākathā samattā.
 

--ooOoo-- 
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Nhận thức đúng đắn rằng: ‘Tất cả hàng đọa xứ ở hướng trên hãy 
là không thù nghịch, được yên ổn, được an lạc;’ như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh kiến. Gắn chặt đúng đắn (tâm 
vào cảnh) rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng 
cường bởi chánh tư duy. Gìn giữ đúng đắn rằng: ...(như trên)... như 
thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh ngữ. Làm cho 
sanh khởi đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là 
được tăng cường bởi chánh nghiệp. Làm cho trong sạch rằng: ...(như 
trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh 
mạng. Ra sức đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải 
thoát là được tăng cường bởi chánh tinh tấn. Thiết lập đúng đắn 
rằng: ...(như trên)... như thế từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi 
chánh niệm. Tập trung (tâm) đúng đắn rằng: ...(như trên)... như thế 
từ tâm giải thoát là được tăng cường bởi chánh định.  

 

Tám chi đạo này là sự rèn luyện của từ tâm giải thoát, từ tâm giải 
thoát được rèn luyện nhờ vào tám chi đạo này. ...(như trên)... Tám 
chi đạo này là sự phụ trợ của từ tâm giải thoát, từ tâm giải thoát được 
phụ trợ tốt đẹp nhờ vào tám chi đạo này.  

 

Đối với từ tâm giải thoát, tám chi đạo này là sự rèn luyện, là sự tu 
tập, đã được làm cho sung mãn, là sự tô điểm, là sự bảo trì, là sự phụ 
trợ, có sự toàn vẹn, là đồng hành, là đồng sanh, là đã được nối liền, là 
đã được liên kết, là sự tiến vào, là sự tạo niềm tin, là sự an trụ, là sự 
giải thoát, là sự chạm đến ‘Điều này là an tịnh,’ là đã được tạo thành 
phương tiện, là đã được tạo thành nền tảng, là đã được thiết lập, là 
đã được tích lũy, là đã được khởi đầu tốt đẹp và tĩnh lặng, là đã được 
tu tập tốt đẹp, là đã được khẳng định tốt đẹp, là đã được hiện khởi 
tốt đẹp, là đã được giải thoát tốt đẹp; chúng làm cho sanh trưởng, 
làm cho sáng tỏ, làm cho rạng rỡ. 

 
Phần Giảng về Từ Ái được đầy đủ. 

 
--ooOoo-- 

 




