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DẪN NHẬP 

 

1. Lời giới thiệu 

 Sau khi nhận thấy tính thực tế, gần gũi, dễ hiểu và trí 

tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 

KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 

dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 

rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 

trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 

được tiếp cận và áp dụng trong cộng đồng Phật tử thì 

thật là một thiệt thòi cho những người con của Phật.  

 Ví như một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 

một chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 

thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 

mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 

hiện công việc này. Chúng tôi với tấm lòng chân thành 

sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 

được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikaya) và tìm được 

chân đứng trong bộ kinh này.    

 Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nikaya đến với cộng 

đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quý đạo 

hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 

bản vi tính này chúng tôi đã mạo muội cẩn thận đánh 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 

các bài kinh để quý đọc giả có thể nhanh chóng nắm 

hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 

trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 

thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 

hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 

lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 

thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 

Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

 Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 

với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 

còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 

pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 

tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 

và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 

khác. 

 Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 

kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 

đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 

giảng Chánh Pháp của Ngài. 

 Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần về trí tuệ 

thâm sâu vi diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chất vấn của 

ngoại đạo. 

 Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 

Đức Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng 

khác nhau. Học hỏi được nhiều cách tu tập, nhiều 

phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc trong 

một phương diện tu tập theo một trường phái nào. 

 Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 

Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 

ngoài Chánh Pháp, không làm uổng phí thời gian và 

công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 

hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 

tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 

thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 

trong đời sống hiện tại. 

 Có được đầy đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 

học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 

trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

 Trong khi  đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 

kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 

tham sân si được vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an 

trú vào trong Chánh Pháp. 
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 Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 

tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 

thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 

trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 

không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 

này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 

tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 

tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 

đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 

đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 

chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 

tà đạo, tránh được các con đường tu tập sai lệch làm 

uổng phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 

mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau.  

 Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 

kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đầy đủ, 

Giới Hạnh đi đến thành tựu đầy đủ, ba kiết sử Thân 

Kiến, Hoài Nghi, Giới Cấm Thủ được đoạn tận, 

chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 

sanh tối đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 

không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh như 

địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.  

 Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 

không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 

nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 

tiếp tục tu tập trong vòng tối đa bảy lần tái sanh là sẽ 

đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 

thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 

buộc, phiền não đối với năm thủ uẩn.  

3. Lòng tri ân  

 Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 

của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 

năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 

chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 

và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 

truyền thống của Đức Phật. Xin hạnh phúc tri ân sự 

may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 

cung kính tri ân Hòa Thượng Thích Minh Châu, 

người đã bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết để làm 

cho Chánh Pháp được sáng tỏ đối với những người 

con của Đức Phật tại Việt Nam.  

 Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 

- vị ân sư của Phật tử Việt Nam.  

 

Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 

                                     Người trình bày - Chơn Tín Toàn 
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1 Muốn xuất gia phải sống biệt trú 4 

tháng - Kinh KASSAPA – 8 Trường I, 

281 

 

KINH KASSAPA 

– Bài kinh số 8 – Trường I, 28 

  

1. - Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại 

Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. 

Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa (Ca-diếp) đến chỗ đức 

Phật, nói những lời chào đón hỏi thăm xã giao với 

đức Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một 

bên, lõa thể Kassapa thưa với Thế Tôn: 

2. - Tôn giả Gotama, tôi nghe như vầy: "Sa-môn 

Gotama chỉ trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, 

mạt sát mọi khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ", có 

phải những vị ấy nói đúng lời của Tôn giả Gotama? 

Có phải những vị ấy đã vu oan không xác thật cho 

Tôn giả Gotama? Có phải những vị ấy đã tuyên bố 

như pháp, thuận pháp không? Có những chủ trương 

nào chính và phụ gặp phải cật nạn không? Thật sự 

chúng tôi không muốn chỉ trích sai lạc Tôn giả 

Gotama. 
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3. - Này Kassapa, những ai nói: "Sa-môn Gotama chỉ 

trích mọi khổ hạnh, tuyệt đối phỉ báng, mạt sát mọi 

khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ", những vị ấy nói 

không đúng lời của Ta, đã vu oan không xác thật cho 

Ta.  

-  Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh 

tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ 

hạnh, sống khắc khổ... Sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục.  

- Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh 

tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ 

hạnh, sống khắc khổ... Sau khi thân hoại mạng 

chung, được sinh vào thiện chú, thiên giới, cõi 

đời này. 

- Này Kassapa, ở đời này, thanh tịnh, siêu nhân, 

Ta thấy một số người tu khổ hạnh nhưng sống 

ít khắc khổ hơn... Sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sinh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, 

địa ngục.  

- Này Kassapa, ở đời này, với thiên nhãn thanh 

tịnh, siêu nhân, Ta thấy một số người tu khổ 

hạnh nhưng sống ít khắc khổ hơn... Sau khi 

thân hoại mạng chung, được sinh vào thiện thú, 
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thiên giới, cõi đời này.  

 Này Kassapa, khi đã biết đúng với sự thật sự 

lai, khứ, sanh, diệt của những người tu khổ 

hạnh như vậy, làm sao Ta lại chỉ trích mọi khổ 

hạnh và tuyệt đối phỉ báng mạt sát mọi khổ 

hạnh, mọi lối sống khắc khổ. 

4. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn là 

những nhà bác học, tế nhị, biệt tài trong tranh luận, 

(nhà thiện xạ) bắn chẻ hai sợi tóc, đi chỗ này chỗ kia 

như đả phá mọi tà kiến với trí tuệ của mình. Giữa Ta 

và những vị này, có những điểm tương đồng và có 

những điểm không tương đồng. Có điểm những vị 

này công nhận là phải, chúng tôi cũng công nhận là 

phải. Có điểm những vị này công nhận là không phải, 

chúng tôi cũng công nhận là không phải. Có điểm 

những vị này không công nhận là phải, chúng tôi 

công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công nhận là 

phải, các vị này cũng công nhận là phải. Có điểm 

chúng tôi không công nhận là phải, các vị này cũng 

không công nhận là phải. Có điểm chúng tôi công 

nhận là phải, các vị này không công nhận là phải. Có 

điểm chúng tôi không công nhận là phải, các vị này 

công nhận là phải. 

5. Ta đến các vị ấy và nói: "Này các Hiền giả, những 
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điểm bất đồng ý, hãy để chúng yên như vậy. Những 

điểm đồng ý, các vị có trí hãy hỏi nhau, tìm hiểu và 

đàm luận với nhau, giáo sư với giáo sư, hay chúng 

đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp bất thiện hay 

được xem là bất thiện, những pháp lỗi lầm hay được 

xem là lỗi lầm, những pháp không nên tuân hành hay 

được xem là không nên tuân hành, những pháp 

không xứng bậc Thánh hay được xem là không xứng 

đáng bậc Thánh, giữa những pháp ô nhiễm hay được 

xem là ô nhiễm, giữa quí vị hiền giả này, ai đã hoàn 

toàn xả ly những pháp ấy, Sa-môn Gotama hay 

những vị Tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia?" 

6. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có 

trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 

này nói: "Những pháp bất thiện hay được xem là bất 

thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, 

những pháp không nên tuân hành hay được xem là 

không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 

Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, 

những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa 

những vị hiền giả này, Sa-môn Gotama đã hoàn toàn 

xả ly những pháp ấy, còn những vị tôn giả, sư trưởng 

các giáo phái kia chỉ xả ly một phần thôi". Như vậy, 

này Kassapa, những vị có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu 

và đàm luận với nhau, một phần lớn tán thán chúng 

tôi về vấn đề này. 
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7. Này Kassapa, lại nữa các vị có trí lại hỏi nhau, tìm 

hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo sư, 

giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp thiện 

hay được xem là thiện, những pháp không lỗi lầm 

hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên tuân 

hành hay được xem là nên tuân hành, những pháp 

xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc Thánh, 

những pháp thanh tịnh hay được xem là thanh tịnh, 

giữa quí vị hiền giả này ai đã hoàn toàn thành tựu 

những pháp này, Sa-môn Gotama hay những vị tôn 

giả, sư trưởng các giáo phái kia? 

8. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra. Khi các vị có 

trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, các vị 

này nói: "Những pháp thiện hay được xem là thiện, 

những pháp không lỗi lầm hay được xem là không 

lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là 

nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay 

được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh 

hay được xem là thanh tịnh, Sa-môn Gotama đã hoàn 

toàn thành tựu những pháp này, còn những vị tôn 

giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một 

phần". Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi 

nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn 

tán thán chúng tôi về vấn đề này. 

9. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, 
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tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo 

sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp 

bất thiện hay được xem là bất thiện, những pháp lỗi 

lầm hay được xem là lỗi lầm, những pháp không nên 

tuân hành hay được xem là không nên tuân hành, 

những pháp không xứng bậc Thánh hay được xem là 

không xứng bậc Thánh, những pháp ô nhiễm hay 

được xem là ô nhiễm, giữa những vị hiền giả này ai 

đã hoàn toàn xả ly những pháp ấy, chúng đệ tử của 

Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư 

trưởng các giáo phái kia?". 

10. Này Kassapa, và sự tình này xảy ra khi các vị có 

trí hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị 

này nói: "Những pháp bất thiện hay được xem là bất 

thiện, những pháp lỗi lầm hay được xem là lỗi lầm, 

những pháp không nên tuân hành hay được xem là 

không nên tuân hành, những pháp không xứng bậc 

Thánh hay được xem là không xứng bậc Thánh, 

những pháp ô nhiễm hay được xem là ô nhiễm, giữa 

những vị hiền giả này, chúng đệ tử của Gomata đã 

hoàn toàn xả ly những pháp ấy, còn chúng đệ tử của 

những vị tôn giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ xả 

ly một phần thôi". Như vậy, này Kassapa, những vị 

có trí khi hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau 

một phần lớn tán thán chúng tôi về vấn đề này. 
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11. Này Kassapa, lại nữa, các vị có trí lại hỏi nhau, 

tìm hiểu và đàm luận với nhau, giữa giáo sư với giáo 

sư, giữa chúng đệ tử với chúng đệ tử: "Những pháp 

thiện hay được xem là thiện, những pháp không lỗi 

lầm hay được xem là không lỗi lầm, những pháp nên 

tuân hành hay được xem là nên tuân hành, những 

pháp xứng bậc Thánh hay được xem là xứng bậc 

Thánh, những pháp thanh tịnh hay được xem là 

thanh tịnh, giữa những vị hiền giả này ai đã hoàn 

toàn thành tựu những pháp này, chúng đệ tử của 

Gotama hay chúng đệ tử của những tôn giả, sư 

trưởng các giáo phái kia?" 

12. Này Kassapa, sự tình này xảy ra khi các vị có trí 

hỏi nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau. Các vị này 

nói: "Những pháp thiện hay được xem là thiện, 

những pháp không lỗi lầm hay được xem là không 

lỗi lầm, những pháp nên tuân hành hay được xem là 

nên tuân hành, những pháp xứng bậc Thánh hay 

được xem là xứng bậc Thánh, những pháp thanh tịnh 

hay được xem là thanh tịnh, giữa những vị hiền giả 

này, chúng đệ tử của Gotama đã hoàn toàn thành tựu 

những pháp này, còn chúng đệ tử của những vị tôn 

giả, sư trưởng các giáo phái kia chỉ thành tựu một 

phần thôi". Như vậy này Kassapa, những vị có trí hỏi 

nhau, tìm hiểu và đàm luận với nhau, một phần lớn 

tán thán chúng tôi về vấn đề này. 
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13. Này Kassapa, có con đường, có phương pháp 

khiến ai tuân theo sẽ tự thấy và tự biết: "Sa-môn 

Gotama nói đúng thời, nói chân thật, nói lợi ích, 

nói hợp pháp, nói đúng luật".  Này Kassapa, con 

đường ấy là gì, phương pháp ấy là gì khiến ai tuân 

theo sẽ tự thấy và biết: "Sa-môn Gotama nói đúng 

thời, nói chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói 

đúng luật "?  

 - Chính là con đường Thánh tám ngành tức 

là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 

nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 

chánh định. Này Kassapa, chính con đường này, 

chính phương pháp này khiến ai tuân theo sẽ tự thấy 

và tự biết: "Sa-môn Gotama nói đúng thời, nói lời 

chân thật, nói lợi ích, nói hợp pháp, nói đúng luật". 

14. Nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế Tôn: 

 - Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh này 

được những Sa-môn và Bà-la-môn công nhận là đưa 

đến Sa-môn quả và Bà-la-môn quả: Sống lõa thể, - 

Sống phóng túng, không theo lễ nghi (như đứng mà 

đi đại tiểu tiện, đứng ăn, không chịu ngồi theo lễ 

nghi), - Liếm tay cho sạch (sau khi ăn, không chịu 

rửa), - Đi khất thực không chịu bước tới (theo yêu 

cầu để thí chủ bỏ đồ ăn vào bát), - Không nhận đồ ăn 
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mang đến (cho mình, trước khi đi khất thực), - 

Không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình. - Không 

nhận mời đi ăn. - Không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo 

(sợ nồi chảo bị nạo, bị cạy để cúng dường đồ ăn), - 

Không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa (sợ dành riêng cho 

mình), - Không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy 

(sợ dành riêng cho mình), - Không nhận đồ ăn đặt 

giữa những cối giã gạo (sợ dành riêng cho mình), - 

Không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn (sợ đồ ăn chỉ 

do một người cho), - Không nhận đồ ăn từ người đàn 

bà có thai (sợ đứa con trong bụng mẹ bị thiệt thòi), - 

Không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú 

(sợ sữa đàn bà sẽ bớt đi), - Không nhận đồ ăn từ 

người đàn bà đang giao cấu (sợ làm trở ngại sự giao 

cấu), - Không nhận đồ ăn đi quyên (bởi tín đồ khi có 

nạn đói), - Không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng (sợ 

chó mất phần ăn), - Không nhận đồ ăn tại chỗ ruồi 

bu (sợ ruồi mất phần ăn), - Không ăn cá, ăn thịt, 

không uống rượu nấu, rượu men. - Vị ấy chỉ nhận ăn 

tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng hay vị ấy chỉ 

nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy 

chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. 

Vị ấy chỉ nuôi sống với một bát, nuôi sống chỉ với 

hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 

ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. 

Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho 

đến nửa tháng mới ăn một lần. 
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 Này Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh 

này được chúng Sa-môn, Bà-la-môn công nhận là 

đưa đến Sa-môn quả và Bà-la-môn quả. Vị này chỉ 

ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột cải nivara, 

ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn 

cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn 

trái cây rụng để sống. 

 Này Hiền giả Gotama, những pháp khổ hạnh 

này được công nhận bởi những Sa-môn, Bà-la-môn 

là đưa đến Sa-môn và Bà-la-môn quả. Vị ấy mặc vải 

gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải 

tẩm liệm rồi quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vỏ 

cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 

áo bện bằng từng mảnh da của con sơn dương đen, 

mặc áo bằng cỏ cát tường (kusa), mặc áo vỏ cây, mặc 

áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành 

mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng 

lông cú. Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người 

theo tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh 

thường dùng, không dùng chỗ ngồi, là người ngồi 

chò hỏ, sống theo hạnh ngồi chò hỏ một cách tinh 

tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm 

trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống 

nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, 

sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ 

ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy, sống ăn các uế 
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vật, theo hạnh ăn các uế vật (phân bò, nước tiểu bò, 

tro và đất), sống không uống nước lạnh, theo hạnh 

không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, 

theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). 

15. - Này Kassapa nếu một người sống lõa thể, sống 

phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như vậy 

sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 

chỉ ăn một lần, nhưng nếu vị này không tu và không 

chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời 

vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la-môn 

vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi 

tâm, không hận thù, không ác hại và với sự diệt 

tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay 

hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này 

Kassapa Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi 

là Bà-la-môn . 

 Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để 

sống, này Kassapa nếu người ấy chỉ ăn lúa tắc, gạo 

lức, ăn hột cải nivàra... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, 

ăn trái cây rụng để sống, nhưng nếu vị này không tu 

và không chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ 

túc thời vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-

la-môn vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ 

bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt 

tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện 



 

21 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, 

Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-

môn . 

 Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, 

mặc vải gai thô trộn với các vải khác,... sống một 

đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 

sạch tội lỗi), nhưng nếu vị này không tu và không 

chứng được giới cụ túc, tâm cụ túc, tuệ cụ túc, thời 

vị ấy cách rất xa Sa-môn vị, cách rất xa Bà-la-môn 

vị. Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, 

không hận thù, không ác hại và với sự diệt tận các 

lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, tâm 

giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-

kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn . 

16. Khi nghe nói đến đây, lõa thể Kassapa bạch Thế 

Tôn: 

 - Tôn giả Gotama, khó hành thay Sa-môn 

hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh! 

 - Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: 

"Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-

môn hạnh! Này Kassapa, như một người sống lõa 

thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... 

như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến 

nửa tháng chỉ ăn một lần. Này Kassapa, nếu sự khó 
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hành, sự rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-

môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy 

thuộc sự thiệt hành khổ hạnh này, thời thật không 

xứng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 

hành thay Bà-la-môn hạnh!" Một người cư sĩ, hay 

con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái 

đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: "Tôi sống 

lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm 

tay... . như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho 

đến nửa tháng ăn một lần". Này Kassapa, vì ngoài 

khổ hạnh này, ngoài sự thiệt hành khổ hạnh này, Sa-

môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn 

thật khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: 

"Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-

môn hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập 

từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự tận 

diệt các lậu hoặc tự giác chứng và an trú ngay hiện 

tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, 

Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-

môn . 

 Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để 

sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong 

rừng, ăn trái cây rụng để sống, nếu sự khó hành, sự 

rất khó hành của Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh 

chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực 

hành khổ hạnh này thời thật không xứng mà nói: 



 

23 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

"Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-

môn hạnh". Một người cư sĩ, hay con một người cư 

sĩ, cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể 

làm theo những hạnh: "Tôi chỉ ăn cỏ lúa để sống, ăn 

lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn 

trái cây rừng để sống". Này Kassapa, vì ngoài khổ 

hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, Sa-môn 

hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn khó hành trì, vẫn thật 

khó hành trì, do vậy thật xứng đáng mà nói: "Khó 

hành thay Sa-môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn 

hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ bi 

tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt tận 

các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện tại, 

tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, Tỷ-

kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-la-môn! 

 Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, 

mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một 

đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 

sạch tội lỗi), nếu có sự khó hành, sự rất khó hành của 

Sa-môn hạnh, của Bà-la-môn hạnh chỉ tùy thuộc khổ 

hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, 

thời thật không xứng mà nói: "Khó hành thay Sa-

môn hạnh! Khó hành thay Bà-la-môn hạnh!" Một 

người cư sĩ hay con một người cư sĩ cho đến một 

người đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những 

hạnh: "Tôi chỉ mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn 
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lẫn với các vải khác... sống một đêm tắm ba lần, theo 

hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi)", này 

Kassapa, vì ngoài khổ hạnh này, ngoài sự thực hành 

khổ hạnh này, Sa-môn hạnh hay Bà-la-môn hạnh vẫn 

khó hành trì, vẫn thật khó hành trì, do vậy thật xứng 

đáng mà nói: "Khó hành thay Sa-môn hạnh! Khó 

hành thay Bà-la-môn hạnh!" Này Kassapa, nếu Tỷ-

kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác 

hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và 

an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 

lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 

được gọi là Bà-la-môn . 

17. Khi nghe nói vậy, lão thể Kassapa bạch đức Thế 

Tôn: 

 - Tôn giả Gotama, khó biết thay một vị Sa-

môn! Khó biết thay một Bà-la-môn! 

 - Này Kassapa, đó là lời nói thường tình ở đời: 

"Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-

la-môn!" Này Kassapa, nếu một người sống lõa thể, 

sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay... như 

vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa 

tháng chỉ ăn một lần.  

 Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-môn, nếu 

trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ hạnh này, 
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và chỉ tùy thuộc sự thi hành khổ hạnh này, thời thật 

không xứng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! 

Khó biết thay một Bà-la-môn!" Một người cư sĩ, hay 

con một người cư sĩ cho đến một người đầy tớ gái 

đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: "Tôi sống 

lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm 

tay... như vậy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho 

đến nửa tháng chỉ ăn một lần". Này Kassapa, vì ngoài 

khổ hạnh này, ngoài sự thực hành khổ hạnh này, vẫn 

khó biết vẫn thật khó biết một người Sa-môn hay một 

người Bà-la-môn, do vậy thật xứng đáng mà nói: 

"Khó biết thay, một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-

la-môn!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo sống tu tập từ 

bi tâm, không hận thù, không ác hại, và với sự diệt 

tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an trú ngay hiện 

tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, này Kassapa, 

vị Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được gọi là Bà-

la-môn . 

 Này Kassapa, nếu một người chỉ ăn cỏ lúa để 

sống, ăn lúa tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong 

rừng, ăn trái cây rụng để sống. Này Kassapa, nếu trở 

thành một Sa-môn, trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy 

thuộc khổ hạnh này và chỉ tùy thuộc sự thực hành 

khổ hạnh này, thời thật không xứng đáng mà nói: 

"Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết thay một Bà-

la-môn!" Một người cư sĩ, hay con một người cư sĩ, 
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cho đến một người đầy tớ gái đội ghè nước có thể 

làm theo những hạnh: "Tôi chỉ ăn lúa để sống, ăn lúa 

tắc, gạo lức... ăn trái cây, rễ cây trong rừng, ăn trái 

cây rụng để sống". Này Kassapa, vì ngoài khổ hạnh 

này, ngoài sự thực khổ hạnh này, vẫn khó biết một 

người Sa-môn hay một người Bà-la-môn . Do vậy 

thật xứng đáng mà nói: "Khó biết thay, một Sa-môn! 

Khó biết thay, một Bà-la-môn! ". Này Kassapa, nếu 

Tỷ-kheo sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không 

ác hại, và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng 

và an trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát 

vô lậu, này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, 

được gọi là Bà-la-môn . 

 Này Kassapa, nếu một người mặc vải gai thô, 

mặc vải gai thô trộn lẫn với các vải khác... sống một 

đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột 

sạch tội lỗi). Này Kassapa, nếu trở thành một Sa-

môn, trở thành một Bà-la-môn chỉ tùy thuộc khổ 

hạnh này, và chỉ tùy thuộc sự thực hành khổ hạnh 

này thời thật không xứng mà nói: "Khó biết thay một 

Sa-môn! Khó biết thay một Bà-la-môn!" Một người 

cư sĩ hay con một người cư sĩ, cho đến một người 

đầy tớ gái đội ghè nước có thể làm theo những hạnh: 

"Tôi mặc vải gai thô, mặc vải gai thô trộn lẫn với các 

vải khác ... sống một đêm tắm ba lần". Này Kassapa, 

vì ngoài khổ hạnh này vẫn rất khó biết một người Sa-
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môn hay một người Bà-la-môn . Do vậy thật xứng 

đáng mà nói: "Khó biết thay một Sa-môn! Khó biết 

thay một Bà-la-môn!" Này Kassapa, nếu Tỷ-kheo 

sống tu tập từ bi tâm, không hận thù, không ác hại, 

và với sự diệt tận các lậu hoặc, tự giác chứng và an 

trú ngay hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu, 

này Kassapa, Tỷ-kheo ấy được gọi là Sa-môn, được 

gọi là Bà-la-môn . 

18. Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa bạch đức Thế 

Tôn: 

 - Tôn giả Gotama, thế nào là giới cụ túc? Thế 

là tâm cụ túc? Thế nào là tuệ cụ túc? 

 - Này Kassapa, nay ở đời, Như Lai xuất hiện, 

là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (xem kinh Sa-môn 

Quả, từ số 40-42)... thấy nguy hiểm trong những lỗi 

nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân 

nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh, sanh hoạt trong sạch, 

giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, đầy đủ chánh niệm, 

chánh trí và biết tri túc. 

 Này Kassapa, thế nào là Tỷ-kheo giới hạnh 

cụ túc? Ở đây, này Kassapa, Tỷ-kheo từ bỏ sát sanh, 

tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, 

có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc của tất cả 

chúng sanh và loài hữu tình. Như vậy là giới hạnh 
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của vị ấy trong giới luật. (Như Kinh Sa-môn Quả, số 

43-61,... ) Trong khi một số Sa-môn, Bà-la-môn dầu 

đã dùng các món ăn do tín thí cúng dường vẫn còn 

tự nuôi sống bằng những tà mạng, như dùng các ảo 

thuật để được an ổn, để khỏi làm các điều đã hứa... 

(như Kinh Sa-môn Quả, số 62)... . ngăn ngừa công 

hiệu của thuốc. Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kể 

trên. Như vậy là giới cụ túc của vị ấy. Và như vậy, 

này Kassapa, vị Tỷ-kheo ấy, nhờ giới luật cụ túc nên 

không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới 

luật. Này Kassapa, như một Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán 

đảnh, đã hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ 

hãi chỗ nào về sự thù địch. Cũng vậy, này Kassapa, 

Tỷ-kheo ấy nhờ giới luật cụ túc, nên không thấy sợ 

hãi từ một chỗ nào về sự hộ trì giới luật. Vị ấy nhờ 

cụ túc giới luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội 

tâm thanh tịnh. Như vậy, này Kassapa, Tỷ-kheo giới 

luật cụ túc. 

19. Này Kassapa, thế nào là vị Tỷ-kheo bảo hộ các 

căn? Này Kassapa, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không 

nắm giữ tướng chung... (như Kinh Sa-môn Quả, số 

64)... những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế 

ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi 

lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, 

thiệt hành sự hộ trì ý căn. Vị ấy, nhờ sự hộ trì cao 

quý các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm thanh 
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tịnh... Như vậy, này Kassapa Tỷ-kheo hộ trì các 

căn... (như kinh Sa-môn Quả, số 64-75) 

... khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân 

hoan sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan 

hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ 

sanh; do lạc thọ, tâm được định tỉnh. Tỷ-kheo ly dục, 

ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 

thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ. Tỷ-kheo 

thấm nhuần, tẩm ướt làm cho sung mãn tràn đầy thân 

mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 

trên toàn thân không do hỷ lạc từ ly dục sanh ấy thấm 

nhuần. Này Kassapa, như một người hầu tắm lão 

luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm 

trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục 

bột tắm ấy được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với 

nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước 

nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này 

Kassapa Tỷ-kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung 

mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 

không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 

do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Như vậy là tâm cụ 

túc của vị ấy. 

Lại nữa, này Kassapa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng 

và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 

sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm... (như 
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Kinh Sa-môn Quả số 77-79)... đệ tam thiền (như 

Kinh Sa-môn Quả số 79-81)... chứng và trú vào thiền 

thứ tư... (số 81-82)... đó là tâm cụ túc của vị ấy. Này 

Kassapa, đó là tâm cụ túc. 

20. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 

không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc 

bình thản như vậy, Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến 

chánh trí, chánh kiến. Vị ấy biết: "Thân này của ta là 

sắc pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm 

cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, 

đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ấy thức ta lại nương 

tựa và bị trói buộc." 

Này Kassapa, ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp 

đẽ, trong suốt, có tám mặt khéo giũa, khéo mài, sáng 

chói, không uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và một 

sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, 

màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu nhạt. Một 

người có mắt cầm hòn ngọc ấy ở trên tay sẽ thấy: 

"Hòn ngọc lưu ly bảo châu này, đẹp đẽ, trong suốt, 

có tám mặt, khéo giũa, khéo mài, sáng chói, không 

uế trược, đầy đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây này 

được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu 

vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng nhạt". Cũng 

vậy, này Kassapa, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 

không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ 
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sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo 

dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vị ấy 

biết: "Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại thành, 

do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 

thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. 

Trong thân ấy, thức ta lại nương tựa và bị trói buộc". 

Đó là tuệ cụ túc của vị ấy... (như kinh Sa-môn Quả, 

số 85-98)... Vị ấy biết: "... không có đời sống nào 

khác nữa". Đó là tuệ cụ túc của vị ấy. Này Kassapa, 

đó là tuệ cụ túc. 

 Này Kassapa, và không có một giới cụ túc, 

tâm cụ túc, tuệ cụ túc nào khác cao thượng hơn, 

thù thắng hơn giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc 

này. 

21. Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ 

trương giới luật. Những vị này dùng nhiều phương 

tiện tán thán giới luật. Này Kassapa, nói về giới luật 

tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có 

một ai bằng giới luật của Ta, làm sao có ai hơn 

được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về giới luật, tức là 

tăng thượng giới. 

 Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

chủ trương khổ hạnh, yểm ly. Những vị này dùng 

nhiều phương tiện tán thán khổ hạnh, yểm ly. Này 
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Kassapa, nói về khổ hạnh yểm ly tôn kính cao 

thượng nhất, Ta nhận thấy không có một ai bằng 

được khổ hạnh yểm ly của Ta, làm sao có ai hơn 

được. Như vậy Ta hơn trên tất cả về khổ hạnh yểm 

ly, tức là tăng thượng yểm ly. 

 Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

chủ trương trí tuệ. Những vị này dùng nhiều phương 

tiện tán thán trí tuệ. Này Kassapa, nói về trí tuệ tôn 

kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy không có một 

ai bằng được trí tuệ của Ta, làm sao có ai hơn được. 

Như vậy Ta hơn trên tất cả về trí tuệ, tức là tăng 

thượng trí tuệ. 

 Này Kassapa, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

chủ trương giải thoát. Những vị này dùng nhiều 

phương tiện tán thán giải thoát. Này Kassapa, nói về 

giải thoát tôn kính cao thượng nhất, Ta nhận thấy 

không có một ai bằng được giải thoát của Ta, làm 

sao có ai hơn được. Như vậy, Ta hơn trên tất cả về 

giải thoát, tức là tăng thượng giải thoát. 

22. Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du 

sĩ ngoại đạo có thể nói: "Sa-môn Gotama rống tiếng 

rống con sư tử nhưng chỉ tại chỗ vắng người, không 

ở giữa đại chúng". Nên nói với chúng: "Chớ có nói 

như vậy. Sa-môn Gotama rống tiếng rống con sư tử 
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tại chỗ vắng người và cả giữa đại chúng". Này 

Kassapa, nên nói với chúng như vậy. 

Này Kassapa, sự tình này có thể xảy ra. Các du sĩ 

ngoại đạo có thể hỏi: "Sa-môn Gotama rống tiếng 

rống con sư tử giữa đại chúng, nhưng rống không với 

tinh thần vô úy... với tinh thần vô úy... và "Không có 

ai hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi gì... và "có người hỏi 

Sa-môn Gotama"... "Khi có người hỏi, Sa-môn 

Gotama không thể trả lời"... và "Khi có người hỏi, 

Sa-môn Gotama trả lời cho chúng"... và "Dầu cho có 

trả lời, câu trả lời không làm tâm người ta thỏa 

mãn"... và "Câu trả lời làm tâm người ta thỏa mãn"... 

"Nhưng người ta không xem ý kiến của Sa-môn 

Gotama là đáng được nghe"... . "Người ta xem ý kiến 

của Sa-môn Gotama là đáng được nghe"... . "Dầu cho 

có được nghe, người ta cũng không tin tưởng"... 

"Người ta nghe có lòng tin tưởng"... "Dầu cho người 

ta có lòng tin tưởng, người ta không biểu lộ lòng tin 

tưởng"... "Người ta có lòng tin tưởng và biểu lộ lòng 

tin tưởng" ... "Dầu cho có biểu lộ lòng tin tưởng, 

người ta không đạt đến chỗ như thực"... . "Người ta 

đạt đến chỗ như thực"... . "Dầu cho đạt đến chỗ như 

thực, người ta không đem ra thực hành được". Nên 

nói với chúng: "Chớ có nói như vậy. Sa-môn 

Gotama rống tiếng rống con sư tử, rống ở giữa đại 

chúng, rống với tinh thần vô úy, có người hỏi Sa-
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môn Gotama, Sa-môn Gotama trả lời khi được hỏi, 

câu trả lời làm tâm người ta được thỏa mãn, người 

ta xem ý kiến của Sa-môn Gotama đáng được nghe, 

sau khi được nghe người ta tin tưởng, khi có lòng 

tin tưởng người ta biểu lộ lòng tin tưởng, người ta 

đạt đến chỗ như thực, đạt đến chỗ như thực, người 

ta đem ra thực hành". Này Kassapa, nên nói với 

chúng như vậy. 

23. Này Kassapa, một thời Ta ở tại Vương Xá trên 

núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ, có người Phạm chí tu 

khổ hạnh tên là Nigrodha đến hỏi về tối thắng khổ 

hạnh yểm ly. Khi được hỏi về tối thắng khổ hạnh 

yểm ly, Ta đã trả lời. Và khi được Ta trả lời, vị ấy 

phát tâm hoan hỷ như với một hoan lạc tối thượng. 

 - Bạch Đại đức, ai có thể sau khi nghe Thế 

Tôn thuyết pháp, lại không hoan hỷ như với một 

hoan lạc tối thượng? Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! 

Thật vi diệu thay, bạch Đại đức! Bạch Đại đức, như 

người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, 

phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 

hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 

có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã 

được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải 

thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, 

quy y Tỷ-kheo Tăng. Bạch Đại đức, con xin xuất gia 
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với Thế Tôn, con xin thọ đại giới. 

24. - Này Kassapa, ai trước kia là ngoại đạo, nay 

muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật 

này phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn 

tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất 

gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng ta 

nhận thấy cá tánh con người sai biệt nhau. 

 - Bạch Đại đức, nếu những người xưa kia là 

ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới 

trong pháp và luật này phải sống bốn tháng biệt trú, 

sau khi sống bốn tháng biệt trú chúng Tăng nếu đồng 

ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, thời con sẽ xin 

sống biệt trú bốn năm, sau khi sống biệt trú bốn năm, 

nếu chúng Tăng đồng ý, mong chúng Tăng xuất gia 

cho con, thọ đại giới cho con để thành vị Tỷ-kheo. 

 Và lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn 

và được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Đại 

đức Kassapa ở một mình an tịnh, không phóng dật, 

sống nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này 

chứng được mục đích tối cao mà con cháu các 

lương gia đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia 

đình hướng đến ... Đó là vô thượng cứu cánh phạm 

hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng, 

ngộ và an trú: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
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những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có 

đời sống khác nữa". Đại đức Kassapa liễu tri như 

vậy. 

Và đại đức Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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2 Thán phục - Kinh TƯỚNG QUÂN 

SÌHA – Tăng III, 529 

 

TƯỚNG QUÂN SÌHA –Tăng III, 529 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), tại 

Mahàvana (Đại Lâm), ở Kùtàgàrasàla (ngôi nhà có 

nóc nhọn). Lúc bấy giờ rất nhiều vị Licchavi là các 

bậc có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, dùng 

nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, tán 

thán chúng Tăng.  

2. Lúc bấy giờ tướng quân Sìha là đệ tử của Niganthà 

ngồi trong hội chúng ấy. Rồi tướng quân Sìha suy 

nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn ấy 

là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, vì rằng nhiều vị 

Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ họp 

ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, 

tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy đi 

đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác.  

3. Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà Nàtaputta, 

sau khi đến, thưa với Niganthà Nàtaputta:  

- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn 

Gotama.  
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- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 

yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 

hành động? Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương 

không hành động, thuyết pháp không hành động và 

huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 

ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập tắt.  

4. Lần thứ hai, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 

danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, 

dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 

tán thán chúng Tăng. Lần thứ hai, tướng quân Sìha 

suy nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn 

ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, vì rằng nhiều 

vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 

họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 

Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Vậy ta hãy 

đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 

Đẳng Giác. 

Rồi tướng quân Sìha đi đến Niganthà, Nàtaputta, sau 

khi đến, thưa với Niganthà Nàtaputta:  

- Thưa Tôn giả, tôi muốn đi đến yết kiến Sa-môn 

Gotama.  

- Này Sìha, sao Ông chủ trương hành động lại đi đến 

yết kiến Sa-môn Gotama, người chủ trương không 

hành động? Này Sìha, Sa-môn Gotama chủ trương 
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không hành động, thuyết pháp không hành động và 

huấn luyện các đệ tử như vậy. Rồi tướng quân Sìha, 

lần thứ hai, ý muốn đi đến yết kiến Thế Tôn bị dập 

tắt.  

5. Lần thứ ba, rất nhiều vị Licchavi là các bậc có 

danh tiếng, có danh tiếng, ngồi tụ họp ở hội trường, 

dùng nhiều phương tiện tán thán Phật, tán thán pháp, 

tán thán chúng Tăng. Lần thứ ba, tướng quân Sìha 

suy nghĩ như sau: "Không nghi ngờ gì nữa, Thế Tôn 

ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, vì rằng nhiều 

vị Licchavi này có danh tiếng, có danh tiếng ngồi tụ 

họp ở hội trường, dùng nhiều phương tiện tán thán 

Phật, tán thán pháp, tán thán chúng Tăng. Các 

Niganthà sẽ làm gì được cho ta, nếu họ được hỏi ý 

kiến hay không hỏi ý kiến. Vậy ta không hỏi ý kiến 

Niganthà, đi đến yết kiến vị Thế Tôn ấy, bậc A-la-

hán, Chánh Đẳng Giác. 

Rồi tướng quân Sìha, vào giữa trưa với khoảng năm 

trăm cỗ xe, đi khỏi Vesàli để yết kiến Thế Tôn. Đi xe 

cho đến đoạn đất còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ 

vào trong khu vườn. Rồi tướng quân Sìha đi đến Thế 

Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống 

một bên. Ngồi xuống một bên, tướng quân Sìha bạch 

Thế Tôn:  
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- Bạch Thế Tôn, con có được nghe: "Sa-môn Gotama 

chủ trương không hành động, thuyết pháp về không 

hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy".  

Bạch Thế Tôn, họ nói như sau: " Sa-môn Gotama 

chủ trương không hành động, thuyết pháp về không 

hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy". Bạch 

Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc 

Thế Tôn với điều không thật chăng? Và họ trả lời có 

thuận pháp với pháp không, và những ai như pháp 

thuyết đúng pháp không có lý do để chỉ trích? Bạch 

Thế Tôn, chúng con không muốn xuyên tạc Thế Tôn.  

6. - Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 

Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp 

về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 

vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 

Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về hành 

động và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 

diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy".  
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Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về nhàm 

chán và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp về 

hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh 

và huấn luyện các đệ tử như vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama là người chủ trương không nhập thai, thuyết 

pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ tử như 

vậy". 

Này Sìha, có pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn 

Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn 

luyện các đệ tử như vậy". 

7. Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn 

ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: 
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"Sa-môn Gotama chủ trương không hành động, 

thuyết pháp về không hành động và huấn luyện các 

đệ tử như vậy"?  

Này Sìha, Ta tuyên bố về không hành động đối với 

thân làm ác, miệng nói ác, và ý nghĩ ác. Ta tuyên bố 

về không hành động đối với các pháp ác, bất thiện. 

Này Sìha, đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama chủ trương không hành động, thuyết pháp 

về không hành động và huấn luyện các đệ tử như 

vậy". 

-Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-

môn Gotama chủ trương hành động, thuyết pháp về 

hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy"?  

Này Sìha, Ta tuyên bố về hành động đối với thân làm 

lành, miệng nói lành, và ý nghĩ lành. Ta tuyên bố về 

hành động đối với các thiện pháp. Này Sìha, đây là 

pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn 

chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama chủ 

trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn 

luyện các đệ tử như vậy". 

-Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-
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môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về 

đoạn diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy"? 

Này Sìha, Ta tuyên bố về đoạn diệt tham, sân, si. Ta 

tuyên bố về đoạn diệt đối với các pháp ác, bất thiện. 

Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy nếu nói 

một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn 

Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn 

diệt và huấn luyện các đệ tử như vậy".  

-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-

môn Gotama là người nhàm chán, thuyết pháp về 

nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy"?  

Này Sìha, Ta nhàm chán đối với thân làm ác, miệng 

nói ác, và ý nghĩ ác. Ta nhàm chán đối với sự thành 

tựu các pháp ác, bất thiện. Này Sìhà, đây là pháp 

môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh 

về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama là người nhàn 

chán, thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các 

đệ tử như vậy". 

-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-

môn Gotama là người chủ trương hư vô, thuyết pháp 

về hư vô và huấn luyện các đệ tử như vậy"?  
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Này Sìha, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta 

thuyết pháp để hư vô các pháp ác bất thiện. Này Sìha, 

đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 

chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-môn Gotama là 

người chủ trương hư vô, thuyết pháp về hư vô và 

huấn luyện các đệ tử như vậy". 

-Và này Sìhà, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-

môn Gotama là người khổ hạnh, thuyết pháp khổ 

hạnh và huấn luyện các đệ tử như vậy"?  

Này Sìha, Ta tuyên bố cần phải khổ hạnh các pháp 

ác bất thiện, kể cả thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 

ác. Này Sìha, với ai, pháp ác bất thiện, thân làm ác, 

miệng nói ác, ý nghĩ ác, được tu khổ hạnh, được đoạn 

tận, được chắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân 

cây tala, được làm cho không thể tái sanh, được làm 

cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta tuyên bố 

người ấy là người khổ hạnh. Này Sìha, đối với Như 

Lai, các pháp ác, bất thiện cần phải khổ hạnh này đã 

được đoạn tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho 

như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm 

cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này Sìha, 

đây là pháp môn, do pháp môn ấy, nếu nói một cách 

chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-môn Gotama là 
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người khổ hạnh, thuyết pháp khổ hạnh và huấn luyện 

các đệ tử như vậy". 

-Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: " Sa-

môn Gotama là người chủ trương không nhập thai, 

thuyết pháp về không nhập thai và huấn luyện các đệ 

tử như vậy"?  

Này Sìha, với ai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương 

lai, sự tái sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân 

cây tala, làm cho không thể tái sanh, làm cho không 

thể sanh khởi trong tương lai. Ta tuyên bố người ấy 

là người chủ trương không nhập thai. Này Sìha, Như 

Lai đã đoạn tận sự nhập thai trong tương lai, sự tái 

sanh, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 

làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 

khởi trong tương lai. Này Sìha, đây là pháp môn, do 

pháp môn ấy, nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có 

thể nói: " Sa-môn Gotama là người chủ trương không 

nhập thai, thuyết pháp về không nhập thai và huấn 

luyện các đệ tử như vậy". 

-Và này Sìha, thế nào là pháp môn, do pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về Ta, có thể nói: "Sa-

môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và 

huấn luyện các đệ tử như vậy"?  
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Này Sìha, Ta là người an ủi với tối thượng an ủi, Ta 

thuyết pháp về an ủi, Ta huấn luyện các đệ tử như 

vậy. Này Sìha, đây là pháp môn, với pháp môn ấy, 

nếu nói một cách chơn chánh về ta, có thể nói: "Sa-

môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và 

huấn luyện các đệ tử như vậy". 

8. Khi được nói như vậy, tướng quân Sìha bạch Thế 

Tôn:  

- Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn!  

Thật vi diệu thay! Bạch Thế Tôn! Như người dựng 

đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 

những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, 

đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt 

có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn 

giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 

thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, 

quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 

làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 

đời quy ngưỡng. 

- Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy 

tư là tốt đẹp với những người trứ danh như Ông.  

- Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần 

thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 
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Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy chín chắn suy tư là 

tốt đẹp với những người trứ danh như Ông". Bạch 

Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ 

sẽ trương cờ lên và tuyên bố: "Tướng quân Sìha đã 

trở thành đệ tử của chúng tôi". Nhưng Thế Tôn lại 

nói với con: "Này Sìha, hãy chín chắn suy tư, hãy 

chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 

như Ông. Bạch Thế Tôn, lần thứ hai con xin quy y 

Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. 

Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho 

đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

- Này Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước 

mưa nguồn cho các người Niganthà. Hãy cúng 

dường những món ăn cho những ai đến với Ông.  

- Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần 

thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: " Này 

Sìha, đã từ lâu gia đình Ông như là giếng nước mưa 

nguồn cho các người Niganthà. hãy cúng dường 

những món ăn cho những ai đến với Ông". Bạch Thế 

Tôn, con nghe như sau, Sa-môn Gotama nói: "Chỉ bố 

thí cho Ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí 

cho đệ tử Ta, chớ bố thí cho đệ tử các người khác. 

Chỉ bố thí cho Ta mới có phước lớn, bố thí cho những 

người khác không có phước lớn. Chỉ bố thí cho đệ tử 

Ta mới có phước lớn, bố thí cho đệ tử những người 
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khác không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại 

khuyến khích con bố thí cho Niganthà.  

Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên 

làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy y Thế 

Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 

Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

9. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho tướng 

quân Sìha, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, 

thuyết về các cõi Trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 

liệt, sự nhiễm ô của các dục, những lợi ích của xuất 

ly. Khi Thế Tôn biết tướng quân Sìha, tâm đã sẵn 

sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm 

được phấn khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết 

những pháp được chư Phật tán dương đề cao: "Khổ, 

Tập, Diệt, Đạo". Cũng như một tấm vải thuần bạch, 

các chấm đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. 

Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần 

ly cấu khởi lên với tướng quân Sìha: "Phàm pháp 

gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt". 

10. Rồi tướng quân Sìha thấy pháp, chứng pháp, biết 

pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ vượt qua, do dự 

trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác 

đối với các pháp của bậc Đạo Sư. (Tướng quân Sìha) 

bạch Thế Tôn:  
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- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nhận lời mời của con, 

ngày mai tới dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi tướng quân Sìha biết 

được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, 

đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi đi 

ra.  

Rồi tướng quân cho gọi một người: Này người kia, 

hãy tìm cho thịt tươi.  

Rồi tướng quân Sìha, sau đêm ấy tại trú xứ của mình, 

cho soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm, 

rồi cho người tới báo tin với Thế Tôn: "Bạch Thế 

Tôn, nay đã đến thời. Tại trú xứ của tướng quân Sìha, 

món ăn đã sẵng sàng".  

11. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, 

đến trú xứ của tướng quân Sìha; sau khi đến, ngồi 

xuống một chỗ đã soạn sẵn, với chúng Tỷ-kheo.  

Lúc bấy giờ nhiều người Niganthà ở Vesàli, từ 

đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 

này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 

tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 

cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy 

biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 

mình được sửa soạn ra".  
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Rồi một người đi đến tướng quân Sìha, sau khi đến, 

nói nhỏ vào tai tướng quân Sìha,: "Thưa Tôn giả, Tôn 

giả có biết chăng? Nhiều Niganthà ở Vesàli, từ 

đường lớn này đến đường lớn khác, từ đường hẻm 

này đến đường hẻm khác, múa tay la lớn: "Hôm nay, 

tướng quân Sìha đã giết một con thú lớn, và một bữa 

cơm được soạn cho Sa-môn Gotama, và Sa-môn tuy 

biết vậy, vẫn ăn món thịt được sửa soạn, do duyên vì 

mình được sửa soạn ra".  

- Thôi vừa rồi, này bạn. Đã lâu rồi, các Tôn giả ấy 

muốn chỉ trích Phật, muốn chỉ trích Pháp, muốn chỉ 

trích các chúng Tăng. Nhưng các Tôn giả ấy không 

làm hại gì được Thế Tôn với những lời xuyên tạc 

không có thật, trống rỗng, láo khoét. Và chúng ta 

không vì sinh mạng lại cố ý sát hại sinh mạng của 

loài hữu tình.  

12. Rồi tướng quân Sìha tự tay mình hầu hạ và làm 

cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật và người 

cầm đầu các món ăn thượng vị, loại cứng và mềm.  

Rồi tướng quân Sìha, sau khi biết Thế Tôn ăn đã 

xong, bàn tay đã rời khỏi bát, liền ngồi xuống một 

bên, và Thế Tôn với bài pháp thoại thuyết giảng cho 

tướng quân Sìha, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 

cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi.  
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3 Chất vấn - Không có sự an toàn…- 

TIỂU Kinh SACCAKA – 35 Trung I, 

499 

 

TIỂU KINH SACCAKA 

(Culasaccaka suttam) 

 – Bài kinh số 35 – Trung I, 499 

 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, 

tại giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ 

Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận 

chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị 

này thường xuyên bố cho hội chúng ở Vesali: "Ta 

không thấy một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào, là 

vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, 

dầu tự cho là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, khi 

đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không 

hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mồ 

hôi nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, 

cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng 

hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là một người 

thường". 
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Rồi Tôn giả Assaji vào buổi sáng đắp y, cầm bát 

vào Vesali để khất thực. Niganthaputta Saccaka, 

thường hay ngao du thiên hạ, thấy Tôn giả Assaji từ 

xa đi lại. Sau khi thấy, Niganthaputta Saccaka liền 

đến gần Tôn giả Assaji, nói lên những lời hỏi thăm, 

chào đón, xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng 

một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Tôn giả 

Assaji: 

– Này Tôn giả Assaji, Sa-môn Gotama huấn 

luyện đệ tử như thế nào? Và có những bộ môn nào 

mà phần lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành 

cho đệ tử? 

– Này Aggivessana, như thế này, Thế Tôn huấn 

luyện đệ tử. Với những bộ môn như thế này, phần 

lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử: 

"Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường, thọ là vô 

thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức 

là vô thường. Này các Tỷ-kheo, sắc là vô ngã, thọ là 

vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô 

ngã. Tất cả hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã". 

Như vậy này Aggivessana, Thế Tôn huấn luyện các 

đệ tử. Như vậy là các bộ môn mà phần lớn Thế Tôn 

giảng dạy được dành cho đệ tử. 

– Này Tôn giả Assaji, thật sự chúng tôi đã thất 
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vọng khi nghe Sa-môn Gotama thuyết giảng như 

vậy. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama một 

thời nào đó và tại một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có 

một cuộc thảo luận. Rất có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ 

ác tà kiến ấy. 

Lúc bấy giờ, có khoảng độ năm trăm vị Licchavi 

tập hợp tại giảng đường vì một vài công vụ. Rồi 

Niganthaputta Saccaka đến chỗ các Licchavi ấy, sau 

khi đến, liền nói các vị ấy như sau: 

– Hãy đến, các Tôn giả Licchavi; hãy đến các 

Tôn giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa 

Sa-môn Gotama với ta. Nếu Sa-môn Gotama đứng 

đối thoại với ta như Tỷ-kheo Assaji, một vị đệ tử 

danh tiếng của ông ta đã làm, thì như một lực sĩ tay 

nắm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo 

tới, dặc lui, vần quanh; cũng vậy, ta dùng lời nói, kéo 

tới, dặc lui, vần quanh Sa-môn Gotama. Cũng như 

một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một 

thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc 

thùng có thể kéo tới, dặc lui, vần quanh; cũng vậy, ta 

dùng lời nói, kéo tới, dặc lui, vần quanh Sa-môn 

Gotama. Và cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sống 

phóng đãng, sau khi nắm góc một cái sàng, lắc qua 

lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói, 

lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. Và 
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cũng như một con voi lớn sáu mươi tuổi, sau khi lặn 

xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước; cũng 

vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa-

môn Gotama. Hãy đến, các Tôn giả Licchavi. Hãy 

đến các Tôn giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm 

luận giữa Sa-môn Gotama với ta. 

Một số Licchavi nói như sau: 

– Làm sao Sa-môn Gotama có thể luận thắng 

Niganthaputta Saccaka? Niganthaputta Saccaka sẽ 

luận thắng Sa-môn Gotama. 

Một số Licchavi lại nói như sau: 

– Làm sao chỉ là Niganthaputta Saccaka lại có 

thể luận thắng Thế Tôn? Thế Tôn sẽ luận thắng 

Niganthaputta Saccaka. 

Rồi Niganthaputta Saccaka với khoảng năm 

trăm Licchavi vây quanh, cùng đi đến Đại Lâm, 

giảng đường Trùng Các. 

Lúc bấy giờ một số đông các Tỷ-kheo đang đi 

qua lại giữa trời. Niganthaputta Saccaka đến các Tỷ-

kheo, sau khi đến, liền nói với các vị ấy: 

– Chư Tôn giả, nay Tôn giả Gotama ở đâu? 



 

56 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

Chúng tôi muốn yết kiến Tôn giả Gotama. 

– Này Aggivessana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào 

rừng Đại Lâm, đang ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 

trưa. 

Rồi Niganthaputta Saccaka cùng với đại chúng 

Licchavi, sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm, đến tại 

chỗ Thế Tôn. Sau khi đến Niganthaputta Saccaka nói 

lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã 

giao rồi ngồi xuống một bên. Một số Licchavi đảnh 

lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số Licchavi 

nói lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm 

xã giao rồi ngồi xuống một bên; một số Licchavi 

chấp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một 

số Licchavi xưng tên họ của mình rồi ngồi xuống 

một bên; một số Licchavi im lặng ngồi xuống một 

bên. 

Niganthaputta Saccaka sau khi ngồi xuống một 

bên nói với Thế Tôn: 

– Tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama một vấn đề, nếu 

Tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. 

– Này Aggivessana, hãy hỏi như Ông muốn. 

– Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? 
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Những bộ môn nào mà phần lớn Sa-môn Gotama 

giảng dạy được dành cho đệ tử? 

– Này Aggivessana, như thế này Ta huấn luyện 

đệ tử. Với những bộ môn này, phần lớn Ta giảng dạy 

được dành cho đệ tử: "Này các Tỷ-kheo, sắc là vô 

thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành 

là vô thường, thức là vô thường. Này các Tỷ-kheo, 

sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành 

là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, 

tất cả pháp là vô ngã". Như vậy này Aggivessana, 

Ta huấn luyện các đệ tử. Các bộ môn như vậy, phần 

lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. 

– Này Tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. 

Thế Tôn nói: 

– Này Aggivessana, hãy nói lên ví dụ ấy. 

– Như các hột giống, các cây cỏ này được lớn 

lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả 

chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy 

các hột giống, các cây cỏ này được lớn lên, được 

trưởng thành, được hưng thịnh. Tôn giả Gotama, như 

các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tất cả 

chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, 

các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng 
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vậy, này Tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã 

là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự; như 

người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm 

thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là tưởng, 

nhờ nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự; như 

người này mà tự ngã là các hành, nhờ nương tựa các 

hành làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự 

ngã là thức, nhờ nương tựa thức làm thiện sự hay ác 

sự. 

– Này Aggivessana, như vậy có phải ông nói: 

"Sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự 

ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của 

ta"? 

– Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự 

ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của 

ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta". Và 

như đại chúng này cũng vậy. 

– Này Aggivessana, đại chúng này có quan hệ 

gì với Ông? Này Aggivessana, hãy giải thích lời nói 

của Ông. 

– Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự 

ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của 

ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta". 



 

59 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

– Này Aggivessana, Ta sẽ hỏi Ông trở lại về vấn 

đề này. Ông có thể trả lời nếu Ông muốn. Này 

Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Một vị vua Sát-đế-

lỵ đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước 

Kosala, vua Ajatasattu con bà Vedehi nước 

Magadha, vua này có quyền hành trong quốc gia của 

mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước 

đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tẩn xuất 

những ai đáng bị tẩn xuất không? 

– Tôn giả Gotama, một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ 

quán đảnh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua 

Ajatasattu, con bà Vedehi nước Magadha, vua này 

có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết 

những ai đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng 

bị tước đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn 

xuất. Này Tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, 

các đoàn thể, như các Vajji, các Malla, vẫn có quyền 

hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai 

đáng bị giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước 

đoạt, muốn tẩn xuất những ai đáng bị tẩn xuất, còn 

nói gì một vua Sát-đế-lỵ đã làm lễ quán đảnh, như 

vua Pasenadi nước Kosala, vua Ajatasattu con bà 

Vedehi nước Magadha. Này Tôn giả Gotama, vị ấy 

có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền hành ấy. 

– Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 
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Ông nói: "Sắc là tự ngã của ta", Ông có quyền hành 

gì đối với sắc ấy và có nói được rằng: "Sắc của tôi 

như thế này, sắc của tôi không phải như thế này" 

không? 

Được nói vậy Niganthaputta Saccaka giữ im 

lặng. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Niganthaputta 

Saccaka: 

– Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 

Ông nói: "Sắc là tự ngã của ta", Ông có quyền hành 

gì đối với sắc ấy và có nói được rằng: "Sắc của tôi 

phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này" 

không? 

– Lần thứ hai, Niganthaputta Saccaka vẫn giữ 

im lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 

– Này Aggivessana, nay Ông phải trả lời. Nay 

không phải lúc Ông giữ im lặng nữa. Này 

Aggivessana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một 

câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người 

ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại chỗ. 

Lúc bấy giờ thần Dạ xoa Vajirapani (Kim Cang 

Thủ) đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng 
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chói, đứng trên không trên đầu Niganthaputta 

Saccaka với ý định: "Nếu Thế Tôn hỏi đến câu hỏi 

thứ ba, một câu hỏi hợp lý mà Niganthaputta Saccaka 

không trả lời, thì ta sẽ đánh bể đầu nó ra làm bảy 

mảnh". Chỉ có Thế Tôn và Niganthaputta Saccaka 

mới thấy thần Dạ xoa Vajirapani. Niganthaputta 

Saccaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng, ngược, chỉ 

tìm thấy sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an 

ổn nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Thế 

Tôn, liền bạch Thế Tôn: 

– Tôn giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

– Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 

Ông nói: "Sắc là tự ngã của ta", thì Ông có quyền 

hành gì đối với sắc ấy và có nói được rằng: "Sắc của 

tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế 

này" không? 

– Thưa không, Tôn giả Gotama. 

– Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi 

suy nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. 

Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 

Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 

của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 

Ông nói: "Thọ là tự ngã của ta", Ông có quyền hành 

gì đối với thọ ấy và có nói được, rằng: "Thọ của tôi 
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phải như thế này, thọ của tôi không phải như thế này" 

không? 

– Thưa không, Tôn giả Gotama. 

– Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi 

suy nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. 

Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 

Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 

của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 

Ông nói: "Tưởng là tự ngã của ta", Ông có quyền 

hành gì đối với tưởng ấy và có nói được rằng: 

"Tưởng của tôi phải như thế này, tưởng của tôi không 

phải như thế này" không? 

– Thưa không, Tôn giả Gotama. 

– Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi 

suy nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. 

Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 

Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 

của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 

Ông nói: "Các hành là tự ngã của ta", Ông quyền 

hành gì đối với tự ngã ấy và có nói được rằng: "Các 

hành của tôi phải như thế này, các hành của tôi không 

phải như thế này" không? 

– Thưa không, Tôn giả Gotama. 
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– Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi 

suy nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. 

Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 

Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 

của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 

Ông nói: "Thức là tự ngã của ta", Ông quyền hành gì 

đối với tự ngã ấy và có nói được rằng: "Thức của tôi 

phải như thế này, thức của tôi không phải như thế 

này" không? 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

– Hãy suy nghiệm kỹ, này Aggivessana. Sau khi 

suy nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. 

Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 

Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 

của Ông.  

Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Sắc là 

thường hay vô thường? 

– Vô thường, Tôn giả Gotama. 

– Cái gì vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? 

– Là khổ, Tôn giả Gotama. 

– Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý 
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chăng khi chánh quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, 

cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

– Thưa không, Tôn giả Gotama. 

– Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thọ... 

(như trên)... tưởng... (như trên)... các hành... (như 

trên)... Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thức là 

thường hay vô thường? 

– Vô thường, Tôn giả Gotama. 

– Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

– Là khổ, Tôn giả Gotama. 

– Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý 

chăng khi chánh quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, 

cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

– Thưa không, Tôn giả Gotama. 

– Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Ai ái 

luyến khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ 

và nói: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 

tự ngã của tôi". Người ấy có thể liễu tri cái khổ của 

tự mình hay có thể sống trừ diệt khổ không? 
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– Làm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không 

thể như vậy, Tôn giả Gotama. 

– Này Aggivessana, như một người muốn được 

lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm 

lõi cây. Người ấy cầm một cái búa sắc bén, đi vào 

rừng. Người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối 

lớn thẳng đứng, còn trẻ, không có khúc đốt. Người 

ấy có thể chặt gốc cây ấy. Sau khi chặt gốc cây, 

người ấy chặt ngọn cây. Sau khi chặt ngọn cây, người 

ấy có thể lột ra các lá cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các 

lá cuộn tròn, người ấy không tìm được giác cây, còn 

nói gì đến lõi cây.  

Cũng vậy này Aggivessana, khi được Ta hỏi, Ta 

cật vấn, Ta chất vấn về những lời của Ông, Ông đã 

tự tỏ ra trống rỗng, trống không, thất bại. Nhưng này 

Aggivessana, những lời nói mà Ông tuyên bố cho hội 

chúng ở Vesali: "Ta không thấy một Sa-môn hay Bà-

la-môn nào, là vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư 

trưởng Giáo hội, dầu có tự cho là bậc A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác, khi đối thoại với Ta, không ai là 

không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, 

không ai là không bị toát mồ hôi nách. Dầu Ta có 

đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối 

thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp 

sợ, huống nữa là một người thường". Nhưng chính 
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từ nơi trán của Ông, này một người thường. Nhưng 

chính từ nơi trán của ông, này Aggivessana, những 

giọt mồ hôi đang chảy xuống, sau khi thấm qua 

thượng y, đang rơi xuống đất. Còn Ta, này 

Aggivessana, nay không có mồ hôi nào trên thân Ta. 

Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho Hội chúng ấy 

thấy. Khi nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka im 

lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, 

không nói một lời. 

Rồi Dummukha, một người con Licchavi, biết 

được Niganthaputta Saccaka im lặng, hổ thẹn, thụt 

vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời, liền 

bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con có một ví dụ. 

Thế Tôn nói: 

– Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. 

– Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng 

hay thị trấn bao nhiêu, ở đây có con cua. Bạch Thế 

Tôn, rồi một số đông con trai hay con gái đi ra khỏi 

làng hay thị trấn ấy, đến tại hồ sen kia, sau khi đến, 

lặn xuống hồ nước ấy bắt con cua lên và đặt nó trên 

đất khô. Bạch Thế Tôn, khi con cua này thò ra cái 
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càng nào, thì các đứa con trai hay con gái ấy, với cái 

gậy hay miếng sành, chặt, bẻ gãy và đập nát cái càng 

ấy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy bị chặt, bị bẻ 

gãy, bị đập nát tất cả càng, không thể lội xuống hồ 

sen ấy như trước.  

Cũng vậy, bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian 

kế, tranh luận của Niganthaputta Saccaka đã bị Thế 

Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, bạch Thế Tôn, 

Niganthaputta Saccaka, không thể đến gặp Thế Tôn, 

chớ đừng nói là có ý định đàm luận. 

Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka 

nói với Licchavi Dummukha: 

– Ông hãy ngừng nói, Dummukha! Ông hãy 

ngừng nói, Dummukha! Chúng tôi không đàm luận 

với Ông. Chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả 

Gotama. Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói 

của chúng tôi và lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn 

khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bổ này thật đáng 

hối tiếc! Cho đến mức độ nào, một đệ tử Thanh văn 

của Tôn giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, 

chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do 

dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo 

hội Bổn Sư, khỏi phải nương tựa vào ai? 

– Ở đây, này Aggivessana, đệ tử Thanh văn của 
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Ta, đối với mọi sắc pháp, quá khứ, tương lai, hiện 

tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 

gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 

không phải tự ngã của tôi". Đối với mọi cảm thọ... 

đối với mọi tưởng... đối với mọi hành... đối với mọi 

thức, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô 

hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật với 

chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 

không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

Cho đến mức độ như vậy, này Aggivessana, một đệ 

tử Thanh văn của Ta trở thành tuân phụng giáo điển, 

chấp nhận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do 

dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo 

hội Bổn Sư, khỏi phải nương tựa một ai. 

– Cho đến mức độ nào, này Tôn giả Gotama, 

Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu 

hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 

gánh nặng xuống, các mục tiêu đạt, hữu kiết sử đã 

đoạn trừ, được chánh trí giải thoát? 

– Ở đây, này Aggivessana, Tỷ-kheo đối với bất 

cứ sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay 

ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả 

các sắc pháp, sau khi như thật quán sát với chánh trí 

tuệ: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
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là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", chứng được 

vô chấp thủ giải thoát. Đối với bất cứ thọ nào... bất 

cứ tưởng nào... bất cứ hành nào... đối với bất cứ thức 

nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô 

hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức, sau 

khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 

không phải tự ngã của tôi", chứng được vô chấp thủ 

giải thoát. Cho đến mức độ này, này Aggivessana, 

Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành 

thành mãn, các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng 

xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, 

được chánh trí giải thoát. Với tâm giải thoát như vậy, 

này Aggivessana, Tỷ-kheo thành tựu ba pháp vô 

thượng: Kiến vô thượng, Đạo vô thượng, Giải thoát 

vô thượng. Được giải thoát như vậy, này 

Aggivessana, vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, đảnh lễ, 

cúng dường Như Lai: "Thế Tôn đã giác ngộ, Ngài 

thuyết pháp để giác ngộ. Thế Tôn đã điều phục, Ngài 

thuyết pháp để điều phục. Thế Tôn đã tịch tĩnh, Ngài 

thuyết pháp để tịch tĩnh. Thế Tôn đã vượt qua, Ngài 

thuyết pháp để vượt qua. Thế Tôn đã chứng Niết-

bàn, Ngài thuyết pháp để chứng Niết-bàn". 

Được nghe nói vậy, Niganthaputta bạch với Thế 

Tôn: 
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– Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, 

chúng tôi thật là khinh suất. Chúng tôi đã dám nghĩ 

dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama! Này 

Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một 

người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể 

có sự an toàn cho một người chiến đấu chống Tôn 

giả Gotama! Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có 

sự an toàn cho một người chiến đấu chống đám lửa 

hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một người 

chiến đấu chống Tôn giả Gotama! Này Tôn giả 

Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người 

chiến đấu với con rắn độc dữ tợn, nhưng không thể 

có sự an toàn cho một người chiến đấu với Tôn giả 

Gotama! Tôn giả Gotama, chúng tôi thật lỗ mãng, 

chúng tôi thật là khinh xuất. Chúng tôi đã dám nghĩ, 

dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama! 

Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa 

ăn của tôi cùng với chúng Tỷ-kheo! 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Rồi Niganthaputta Saccaka, sau khi biết Thế 

Tôn đã nhận lời, liền nói với các Licchavi: 

– Các Tôn giả Licchavi hãy nghe tôi. Sa-môn 

Gotama ngày mai được mời ăn với chúng Tỷ-kheo. 

Hãy đem đến cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp 
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thời. 

Rồi những Licchavi ấy, sau khi đêm ấy đã mãn 

cho đem đến Niganthaputta Saccaka khoảng năm 

trăm phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi 

Niganthaputta Saccaka, tại vườn của mình, cho soạn 

các món ăn thịnh soạn, loại cứng và loại mềm, rồi 

cho báo tin giờ cho Thế Tôn: 

– Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ. Cơm đã sửa 

soạn xong. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 

đến khu vườn của Niganthaputta Saccaka, sau khi 

đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng 

Tỷ-kheo. Rồi Niganthaputta Saccaka, tự tay hầu hạ 

các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mền cho 

chúng Tỷ-kheo, cầm đầu là đức Phật. Rồi 

Niganthaputta sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã 

xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một chiếc ghế thấp 

khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 

bên, Niganthaputta Saccaka bạch Thế Tôn: 

– Này Tôn giả Gotama, trong cuộc bố thí này, 

nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những 

vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. 

– Này Aggivessana, sẽ có (công đức) cho những 
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người bố thí, đối với người đáng được cúng dường 

như Ông, dầu Ông không phải là không có tham, 

không phải là không có sân, không phải là không có 

si; sẽ có (công đức) cho Ông, này Aggivessana, đối 

với người đáng được cúng dường như Ta, và Ta là 

người không có tham, không có sân, không có si. 
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4 Chỉ trong đạo Phật mới có người 

chứng quả Thánh - Kinh VỊ SA MÔN 

– Tăng II, 269 

 

VỊ SA MÔN – Tăng II, 269 

1.- Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ 

nhất, có Sa-môn thứ hai, có Sa-môn thứ ba, có Sa-

môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. 

Như vậy, các Thầy chơn chánh rống tiếng rống 

con sư tử.  

2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ nhất? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba 

kiết sử, là bậc dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chắc 

chắn hướng đến giác ngộ. Này các Tỷ-kheo, người 

này là Sa-môn thứ nhất.  

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ hai? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt ba 

kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc Nhất 

Lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận 

khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ hai.  

4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ ba? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt năm 

hạ phần kiết sử, được hóa sanh tại đấy, chứng Niết-

bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các Tỷ-

kheo, đây là Sa-môn thứ ba.  

5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn thứ tư? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn diệt các 

lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại, 

chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ 

giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây là Sa-môn thứ tư.  

Chỉ ở đây, này các Tỷ-kheo, có Sa-môn thứ nhất, có 

Sa-môn thứ hai, có Sa-môn thứ ba, có Sa-môn thứ 

tư, còn ngoại đạo khác không có Sa-môn. Như vậy, 

các Thầy chơn chánh rống tiếng rống con sư tử.  
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5 Cách nói chuyện với ngoại đạo - Kinh 

ƯU–ĐÀM–BÀ–LA SƯ TỬ HỐNG – 

25 Trường II, 319  

 

KINH ƯU–ĐÀM–BÀ–LA SƯ TỬ HỐNG 

– Bài kinh số 25 – Trường II, 319 

  

Như vầy tôi nghe. 

1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi 

Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha 

(Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà 

(Ưu-đàm-bà-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại 

hội chúng du sĩ, khoảng ba ngàn người.  

Gia chủ Sandhana (Tán-đà-na), vào buổi chiều đi ra 

khỏi thành Vương Xá để yết kiến Thế Tôn. Rồi gia 

chủ Sandhana suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết 

kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Cũng 

khong phải thời để yết kiến chúng Tăng, vì chúng 

Tăng đang tu tập thiền định. Vậy ta hãy đi đến vườn 

của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn, để 

thăm du sĩ Nigrodha." Và gia chủ Sandhana đi đến 

vườn của nữ hoàng Undumbarika dành cho du sĩ 

đoàn để thăm du sĩ Nigrodha. 
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2. Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha đang ngồi với đại hội 

chúng du sĩ, tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng 

lớn tiếng, bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như 

câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu 

chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu 

chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu 

chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện 

về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện 

về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện 

về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng 

xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, 

câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu 

chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu 

chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, 

câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp 

thoại, câu chuyện về hiện trạng thế giới, hiện trạng 

đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện 

hữu. 

3. Du sĩ Nigrodha thấy gia chủ Sandhana từ đường 

xa đến, liền dặn hội chúng của mình: 

- Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có 

làm ồn! Đệ tử Sa môn Gotama, gia chủ Sandhana 

đang đi đến. Trong hàng đệ tử Sa môn Gotama, các 

hàng cư sĩ, mặc áo trắng, trú tại Vương Xá, gia chủ 

Sandhana là một vị trong đoàn thể ấy. Các vị này ưa 
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sự an tịnh, các vị này được huấn luyện trong sự an 

tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội 

chúng này an tịnh, Sandhana có thể đến đây. 

Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng. 

4. Rồi gia chủ Sandhana đến tại chỗ của du sĩ 

Nigrodha, khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, 

viếng thăm xã giao rồi ngồi với du sĩ Nigrodha: 

- Thật sự khác thay, khi các Tôn giả ngoại đạo, các 

du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn 

tiếng, họ sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích 

như câu chuyện về vua chúa... câu chuyện về sự hiện 

hữu và sự không hiện hữu. Thật sai khác thay, Thế 

Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa 

vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt 

người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu. 

5. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha nói với gia chủ 

Sandhana: 

- Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm 

với ai? Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí 

tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không 

xứ, Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội 

chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến 

những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt, 
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đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí 

tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không 

xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội 

chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến vấn 

đề ngoại biên. Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến 

tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi chúng tôi có 

thể chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể 

lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình 

không. 

6. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe 

được câu chuyện giữa gia chủ Sandhana với du sĩ 

Nigrodha. Rồi Thế Tôn từ núi Gijjhakùtà bước 

xuống, đi đến vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, 

bên bờ sông Sumàgaghà, khi đến nơi liền đi qua lại 

giữa trời. Du sĩ Nigrodha thấy Thế Tôn đi qua lại 

giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên 

bờ sông Sumàgadhà, khi thấy vậy liền dặn dò hội 

chúng: 

- Các Tôn giả hãy giữ im lặng; các Tôn giả chớ có 

làm ồn; Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời, tại 

vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông 

Sumàgadhà. Vị tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an 

tịnh, nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi 

nghĩ, Sa môn Gotama có thể đến đây. Nếu Sa môn 

Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu 
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hỏi này: "Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế 

Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử, với 

Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt 

đến tịnh lạc, và xác nhận là căn bản phạm hạnh?" 

Khi được nói vậy, các vị du sĩ ấy giữ im lặng. 

7. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nigrodha 

ở. Và du sĩ Nigrodha nói với Thế Tôn như sau: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây; xin đón mừng 

Thế Tôn; bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có dịp 

đến đây; bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn ngồi. Đây 

là chỗ ngồi đã soạn sẵn. 

Thế Tồn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ 

Nigrodha lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống 

một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nigrodha đang ngồi 

xuống một bên: 

- Này Nigrodha, Quí vị đang ngồi bàn luận vấn đề 

gì? Vấn để gì đang nói giữa quí vị thì bị dừng lại? 

Khi được nói vậy, du sĩ Nigrodha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang 

đi qua lại, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên 

bờ sông Sumagadha. Khi thấy vậy, chúng con nói: 
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"Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng 

ta sẽ hỏi câu hỏi: "Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp 

của Thế Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn huấn dạy các 

đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn 

dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm 

hạnh?" Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn 

luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thế Tôn 

đến. 

- Này Nigrodha, thật khó cho Ngươi, khi Ngươi theo 

các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 

khác, theo dõi những mục tiêu khác, theo đuổi những 

mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương 

pháp sai khác để hiểu được Pháp nào Ta huấn dạy 

các đệ tử của Ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn 

bản phạm hạnh.  

Này Nigrodha, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo 

truyền thống của Ngươi: "Bạch Thế Tôn, thế nào là 

sự thành tựu của khổ hạnh, thế nào là sự không thành 

tựu?" 

Khi nghe nói vậy, các Du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng, 

cao giọng la: "Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại 

thần lực và đại uy lực của Sa môn Gotama! Ngài 

không đề cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo 

luận giáo lý của người khác." 
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8. Du sĩ Nigrodha bảo các du sĩ ấy im lặng rồi bạch 

Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ 

hạnh, xem khổ hạnh là căn bản, chấp trì khổ hạnh. 

Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? 

Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh? 

- Này Nigrodha, ở đây có người tu khổ hạnh, sống 

lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay 

cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không 

nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu 

cho mình, không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ 

ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những 

cây gậy, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, 

không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không 

nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không 

nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không 

giận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó 

đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn 

cá, ăn thịt, không uống nước nấu rượu men. Vị ấy chỉ 

nhận ăn tại nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận 

ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi 

sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi 

sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, 

hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy 

sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
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mới ăn một lần. Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, 

gạo lức, ăn hột cải nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước 

bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, 

ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Vị ấy 

mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các khác vải 

khác, mặc vải tẩm liệm đã quăng đi, mặc vải phấn 

tảo y, mặc vải vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn 

dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, 

mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 

thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo 

bằng lông cú. Vị ấy là người sống nhờ râu tóc, là 

người sống theo tập tục sống nhờ râu tóc, là người 

theo hạnh thường đứng, không ngồi, là người ngồi 

chỏ hỏ; sống theo hạnh ngồi chỏ hỏ một cách tinh 

tấn, là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm 

trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống 

nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, 

sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ 

ngoài trời; theo hạnh bạ đâu nằm đầy, sống ăn các uế 

vật; theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống các 

nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống 

một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Này 

Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Như vậy có phải là 

thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu? 

- Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khổ 

hạnh, không phải không thành tựu. 
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- Này Nigrodha, sự thành tựu khổ hạnh như vậy, 

Ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu uế.  

Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư thỏa 

mãn. Này Nigrodha, vị khổ hạnh do siêng tu khổ 

hạnh, phát sanh hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này 

Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh, do khổ hạnh này, vị này khen mình chê người. 

Này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do 

khổ hạnh ấy khen mình chê người. Này Nigrodha, 

như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh, do khổ hạnh này trở thành mê say, nhiễm 

trước, phóng dật. Này Nigrodha, vị tu hành khổ hạnh 

nào, nhờ khổ hanh ấy mê say, nhiễm trước, phóng 

dật. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ 

hạnh. 

10. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh. Do khổ hạnh này, được thọ lãnh cúng dường, 

cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung 

kính, danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. 

Này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào; do 

khổ hạnh ấy được thọ lãnh cúng dường, cung kính, 
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danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này 

Nigrodha, như vậy đó là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh. Do khổ hạnh này, được cúng dường, cung 

kính, danh vọng. Do được cúng dường cung kính, 

danh vọng, nên khen mình chê người. Này Nigrodha, 

người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh 

ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được 

cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng 

dường, cung kính, danh vọng này, nên khen mình 

chê người. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho 

người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh. Do khổ hạnh này, được cúng dường, cung 

kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, 

danh vọng, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. 

Này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh 

nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, 

danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh 

vọng này, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. 

Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ 

hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh, phân biệt các thức ăn: "Món này thích hợp với 
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ta, món này không thích hợp với ta." Đối với các thức 

ăn không thích hợp thì cố ý từ bỏ. Đối với các thức 

ăn thích hợp thì nắm giữ, tham đắm, chấp trước, 

không thấy các sự nguy hiểm, không phân biệt chúng 

là không giải thoát, thọ hưởng chúng... Này 

Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ 

hạnh, nhân vì mong mỏi được cúng dường cung kính 

danh vọng, nghĩ rằng: "Các vua chúa sẽ cung kính 

ta, cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đế lỵ, các vị 

Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ các giáo 

phái". Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người 

khổ hạnh. 

11. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh chống báng 

một Sa môn hay Bà la môn khác như sau: "Người 

này sống ăn uống đủ mọi thứ. Như hạt giống từ rể 

sanh, hạt giống từ nhành cây sanh, hạt giống từ đốt 

sanh, hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt 

giống từ hạt giống sanh, nhai nghiền chúng tất cả với 

tầm sét không bánh xe được gọi là xương quai hàm 

và người ta gọi vị ấy là một vị Sa môn... Này 

Nigrodha, như vậy, là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa này Nigrodha, vị khổ hạnh thấy một Sa môn 

hay Bà la môn được các gia đình cung kính, kính 
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trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy vậy vị ấy nghĩ rằng: 

"Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng 

dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình 

ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường 

ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy sanh tật đố ganh 

ghét đối với các gia đình... Này Nigrodha, như vậy 

là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh trở thành 

người ngồi giữa công chúng. Này Nigrodha, như vậy 

là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh, khi đi giữa 

các gia đình (để khất thực) không cho người ta thấy 

mình: "Như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ 

hạnh của ta."... Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho 

người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh làm bộ có vẻ 

bí mật. Khi được hỏi: "Có chấp nhận việc này 

không?", tuy không chấp nhận nhưng trả lời: "Có 

chấp nhận"; tuy chấp nhận, nhưng trả lời: "Không 

chấp nhận." Như vậy, vị này cố tình nói láo... Này 

Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 

12. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử 

Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng 

được chấp nhận thì người khổ hạnh không chấp 



 

87 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

nhận. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người 

khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh hay tức giận 

và ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người khổ 

hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này 

Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh thường hay 

giả dối lừa đảo, tật đố và hà tiện, giảo hoạt và ngụy 

trá, cứng cỏi và quá mạn, có ác ý và bị ác ý chi phối, 

có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh 

nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này 

Nigrodha, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh 

nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này 

Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh. 

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 

vậy thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay 

không cấu uế? 

- Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu 

uế, không phải không cấu uế. Sự tình này có thể xảy 

ra, có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên, 

nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uế khác. 

------------------------------------------------------- 
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13. - Này Nigrodha, ở đây người khổ hạnh siêng tu 

khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan 

hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Này Nigrodha người khổ 

hạnh, tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này, vị ấy không 

hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn. Như vậy vị ấy 

được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không khen mình 

chê người... Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong 

trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không mê say, 

không nhiễm trước, không phóng dật... Như vậy, vị 

ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy được cúng đường, 

cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung 

kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỷ; tâm tư không 

thỏa mãn. Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, 

vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung 

kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, 

danh vọng, vị ấy không khen mình chê người. Này 



 

89 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, vị ấy được 

thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung 

kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, 

danh vọng, vị ấy không mê say, nhiễm trước, phóng 

dật. Này Nigrodha, người khổ hạnh... Như vậy, vị ấy 

được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh, không phân biệt các thức ăn: "Món này thích 

hợp với ta, món này không hợp với ta." Đối với các 

thức ăn không thích hợp, vị ấy không cố ý từ bỏ. Đối 

với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, tham 

đắm, chấp trước, thấy các sự nguy hiểm, phân biệt 

chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng. 

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ 

hạnh. Vị ấy không nghĩ rằng: "Vì mong mỏi được 

cúng dường, cung kính, danh vọng, các vua chúa sẽ 

cung kính ta; cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đế 

lỵ, các vị Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ 

các giáo phái." Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong 

trường hợp này. 

14. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không chống 
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báng một vị Sa môn hay Bà la môn khác: "Người này 

sống ăn đủ mọi thứ. Như hạt giống từ rễ sanh, hạt 

giống từ nhành cây sanh, hạt giống từ đốt sanh, hạt 

giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ 

hạt giống sanh, nhai nghiền chúng tất cả, với tầm sét 

không bánh xe được gọi là xương quai hàm. Và 

người ta gọi vị ấy là vị Sa môn. Như vậy, vị ấy được 

thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh thấy một Sa môn 

hay Bà là môn được các gia đình cung kính, kính 

trọng, lễ bái, cúng dường. Thấy vậy, vị ấy không 

nghĩ rằng: "Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ 

bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các 

gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cũng 

dường ta, một người tu khổ hạnh." Do vậy vị ấy 

không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình. 

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không trở thành 

người ngồi giữa công chúng. Như vậy, vị ấy được 

thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh, khi đi giữa các 

gia đình (để khất thực, không dấu diếm mà để cho 

người ta thấy mình: "Như vậy là khổ hạnh của ta, 

như vậy là khổ hạnh của ta." Như vậy, vị ấy được 
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thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không làm bộ có 

vẻ bí mật. Khi được hỏi: "Có chấp nhận điều này 

không?" Nếu không chấp nhận thì trả lời: "Không 

chấp nhận."; nếu có chấp nhận thì trả lời: "Có chấp 

nhận." Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường 

hợp này. 

15. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử 

Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng 

được chấp nhận, thì vị khổ hạnh chấp nhận. Như vậy, 

vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không tức giận 

và không ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người 

khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù, 

như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này. 

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không giả dối và 

lừa đảo, không tật đố và hà tiện, không giảo hoạt và 

ngụy trá, không cứng cỏi và quá mạn, không có ác ý 

và bị ác ý chí phối, không có tà kiến và tư tưởng cực 

đoan, không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không 

cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh không 

chấp trước kinh nghiệm tự thân và không cứng đầu 

khó giải thoát, nên vị ấy được thanh tịnh trong trường 

hợp này. 
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Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 

vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh hay không 

thanh tịnh? 

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh 

ấy là thanh tịnh, không phải phải không thanh tịnh; 

các khổ hạnh ấy đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản. 

- Này Nigrodha, những khổ hạnh như vậy chưa đạt 

đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ mới 

đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi. 

--------------------------------------------------------------

- 

16. - Bạch Thế Tôn, như thế nào các khổ hạnh đạt 

đến tối thượng và đạt đến căn bản? 

Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, nếu Thế Tôn khiến 

cho các khổ hạnh của chúng con đạt đến tối thượng, 

đạt đến căn bản. 

- Này Nigrodha, ở đây, có vị khổ hạnh tu bốn pháp 

chế ngự. Và này Nigrodha, thế nào là bốn pháp chế 

ngự?  

Này Nigrodha, vị khổ hạnh:  
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 Không có tự sát sanh, không có bảo người khác 

sát sanh, không có tùy hỷ sát sanh;  

 Không có lấy của không cho, không có khiến 

người khác lấy của không cho, không có tùy hỷ 

lấy của không cho,  

 Không có nói láo, không có khiến người khác 

nói láo, không có tán thán nói láo;  

 Không có tham vọng dục tình, không có khiến 

người khác có tham vọng dục tình, không có 

tán thán tham vọng dục tình.  

Như vậy, này Nigrodha người khổ hạnh ấy tu hành 

bốn pháp chế ngự. Này Nigrodha, do người khổ hạnh 

tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh tu 

hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên, chớ 

không rơi xuống hạ phẩm.  

Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như ngôi 

rừng, gốc cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha 

ma, lùm cây, ngoài trời, hay đống rơm. Sau khi ăn 

xong đi khất thực về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng 

và an trú chánh niệm trước mặt.  

 Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát 

ly tham ái, gột sạch tâm hết tham ái  
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 Từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, 

khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng sanh, 

gột sạch tâm hết sân hận.  

 Từ bỏ hôn trầm thụy miên, an trú với tâm thoát 

ly hôn trầm thụy miên, tưởng niệm đến ánh 

sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm hết 

hôn trầm thụy miên.  

 Từ bỏ trạo hối, an trú tâm thoát ly trạo hối, nội 

tâm an tịnh, gột sạch tâm hết trạo hối.  

 Từ bỏ nghi hoặc, an trú với tâm thoát ly nghi 

ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm không 

còn nghi ngờ đói với các thiện pháp. 

17. Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các 

tâm cấu uế giảm nhẹ,  

 Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm 

câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng 

vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 

Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề 

ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 

giới. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng 

đại, vô biên, không hận, không sân.  

 Vị ấy an trú với tâm câu hữu với bi...  
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 Với tâm câu hữu với hỷ...  

 Biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả; 

cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 

ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 

khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 

phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 

biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô 

biên, không hận, không sân.  

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 

vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh 

tịnh? 

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là 

thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối 

thượng và đạt đến căn bản. 

- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến 

tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến ngoài 

vỏ thôi. 

--------------------------------------------------- 

18. - Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh phải như thế 

nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Lành 

thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con 

đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản. 
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- Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh sống chế ngự 

bởi bốn pháp chế ngự. Và như thế nào... như vậy, này 

Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp 

chế ngự. Này Nigrodha, do vị khổ hạnh tu hành bốn 

pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh của vị ấy là như 

vậy, vị ấy tiến lên chớ không rơi xuống hạ phẩm.  

Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng...  

Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm 

cấu uế giảm thiểu, vị ấy an trú với tâm câu hữu với 

từ... quảng đại vô biên, không hận, không sân.  

Vị ấy dẫn tâm hướng đến Túc mạng minh. Vị ấy 

nhớ đến các đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba 

đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 

mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 

đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 

nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và 

thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên 

như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế 

này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 

thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ 

ấy. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, giòng họ như 

thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế 

này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 

chỗ ấy, ta được sanh ra ở đây." Như vậy vị ấy nhớ 
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đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 

cương và các chi tiết. 

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như 

vậy thì các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh 

tịnh? 

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh 

là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, và đạt 

đến tối thượng, đạt đến căn bản. 

- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến 

tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ đạt đến 

phía gỗ xung quanh lõi mà thôi. 

---------------------------------------------------- 

19. - Bạch Thế Tôn, các khổ hạnh phải như thế nào 

mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Bạch 

Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn khiến cho các khổ 

hạnh của con đạt được tối thượng và đạt đến căn 

bản. 

- Này Nigrodha, ở đây vị khổ hạnh sống chế ngự bởi 

bốn pháp chế ngự. Và thế nào... Như vậy, này 

Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp 

chế ngự, Này Nigrodha, do vị khổ hạnh tu hành bốn 

pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên chứ không rơi 
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xuống hạ phẩm. Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng... Tà 

bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho tâm cấu uế 

giảm thiểu, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ... Vị 

ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 

đại, vô biên, không hận, không sân.  

Vị ấy dẫn tâm hướng đến Túc mạng minh, vị ấy nhớ 

đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời... Như 

vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 

các nét đại cương và các chi tiết.  

Vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy 

sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 

chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, 

kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 

nghiệp của họ. "Này các Hiền giả, những chúng sanh 

làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phê phán các 

bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 

Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 

phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này 

các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những 

thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc 

Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 

kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 

chung được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên đời 

này". Như vậy vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu 

nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
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rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 

đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 

do hạnh nghiệp của họ. 

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Nếu sự kiện là 

như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh 

tịnh? 

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là 

thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối 

thượng, đạt đến căn bản. 

- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy đạt đến tối 

thượng và đạt đến căn bản.  

------------------------------------------------------- 

- Này Nigrodha, như Ngươi hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, 

Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào, Thế 

Tôn muốn dạy các đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử 

của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác 

nhận là căn bản phạm hạnh?" Này Nigrodha, Ta nói 

rằng thật là một vấn đề cao thượng hơn và thuần nhất 

hơn mà Ta huấn dạy các đệ tử, đạt đến tịnh lạc và 

xác nhận là căn bản phạm hạnh. 

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy lớn 

tiếng cao giọng ồn ào nói lớn: 
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- Ở đây, các Tôn sư của chúng hoàn toàn bất lực. 

Chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy 

của họ. 

20. Khi gia chủ Sandhàna biết được: "Nay các du sĩ 

ngoại đạo ấy đã bất đầu nghe, đã bắt đầu để tai, đã 

bắt đầu chú tâm vào lời Thế Tôn dạy", liền nói với 

du sĩ Nigrodha: 

- Này Tôn giả Nigrodha, Tôn giả nói với tôi như sau: 

"Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm 

với ai. Đối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí? Trí 

tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không 

xứ, Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội 

chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến 

những vấn đề ngoại biên. Cũng như con bò một mắt, 

đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí 

tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không 

xứ, Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội 

chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến 

những vấn đề ngoại biên. Này Gia chủ, nếu Sa môn 

Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, 

chúng tôi có thể chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ 

chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn 

tròn một cái bình không." Này Tôn giả, nay Thế Tôn, 

bậc A la hán, Chánh Đẳng Giác đã đến đây. Hãy nêu 

rõ Thế Tôn không thể điều khiển hội chúng, hãy 
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chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi 

vòng xung quanh, với một câu hỏi, hãy chận đứng 

Thế Tôn lại, và làm cho Thế Tôn lăn tròn, như Tôn 

giả nghĩ, như một cái bình không. 

Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha ngồi im lặng, ủ rũ, 

vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm miệng. 

21. Thế Tôn khi biết được du sĩ Nigrodha im lặng, ủ 

rũ, vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm miệng như 

vậy, liền nói với du sĩ Nigrodha: 

- Này Nigrodha, có phải Ngươi nói như vậy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là 

ngu ngốc, si ám và bất thiện. 

- Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có bao 

giờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc 

Tổ sư truyền thống nói như sau: "Các vị A-la-hán, 

Chánh Đẳng Giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn 

này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, 

lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận 

vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về 

ăn trộm... câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, 

như Ngươi và Sư trưởng của Ngươi hiện nay đang 

làm? Hay là những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn 

tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, 



 

102 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích 

hợp cho sự tĩnh tu, như hiện Ta đang sống chăng?  

- Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị du sĩ niên cao, 

trưởng thượng, bậc Tổ sư truyền thống nói như sau: 

"Các vị A la hán, Chánh Đẳng Giác, trong quá khứ, 

các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, 

thời không ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống 

bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu chuyện 

về vua chúa... câu chuyện về hiện hữu và không hiện 

hữu", như con và Sư trưởng của con đang làm. 

Những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn tịnh xứ, núi 

rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng 

thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh 

tu, như hiện nay Thế Tôn đang sống. 

- Này Nigrodha, Ngươi là bậc có trí và niên trưởng, 

có bao giờ Ngươi suy nghĩ như sau:  

 "Đức Phật, bậc Giác Ngộ, thuyết giảng giáo 

pháp đưa đến giác ngộ;  

 Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo 

pháp đưa đến sự điều phục;  

 Thế Tôn bậc An Chỉ, thuyết giảng giáo pháp 

đưa đến An Chỉ;  
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 Thế Tôn là bậc đến bờ bên kia, thuyết giảng 

giáo pháp đưa đến bờ bên kia;  

 Thế Tôn bậc Tịnh Lạc, thuyết giảng giáo pháp 

đưa đến sự tịnh lạc. 

22. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu si, 

mờ ám, bất thiện, khi con nói về Thế Tôn như vậy. 

Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ấy 

là phạm tội, để con ngăn ngừa về sau. 

- Này Nigrodha, thật sự Ngươi đã phạm tội một cách 

ngu si, mờ ám, bất thiện, khi Ngươi nói về Ta như 

vậy. Này Nigrodha, khi Ngươi đã thấy phạm tội là 

phạm tội và phát lộ đúng với hành động, Ta chấp 

nhận tội của Ngươi. Này Nigrodha, như vậy là thông 

lệ giới luật của bậc Thánh, là ai thấy phạm tội là 

phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương 

lai sẽ được ngăn ngừa.  

Này Nigrodha, Ta nói cho Ngươi như sau: "Người 

có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, 

chân trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp". 

Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ 

tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm 

hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các 
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Thiện nam tử, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo. Vị ấy 

cần có bảy năm.  

Này Nigrodha, đâu cần phải bảy năm! Nếu vị ấy thực 

hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và 

chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục 

tiêu vô thượng mà vì lý tưởng này các Thiện nam tử 

từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, chỉ cần có sáu năm, 

năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm... chỉ 

cần bảy tháng, một tháng, nửa tháng.  

Này Nigrodha, đâu cần có nửa tháng! Người có trí 

hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chơn trực, 

Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực 

hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và 

chứng ngộ ngay trong hiện tại, phạm hạnh và mục 

tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các thiện nam tử 

từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, vị ấy chỉ cần có bảy 

ngày. 

23. Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn 

Gotama nói vậy là muốn có đệ tử." Này Nigrodha, 

Ngươi chớ có hiểu như vậy. Bổn sư Ngươi là ai, hãy 

giữ nguyên vị Bổn sư ấy cho Ngươi.  

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn 

Gotama nói vậy là muốn chúng tôi từ bỏ kinh tụng 

của chúng tôi". Này Nigrodha, Ngươi chớ có hiểu 
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như vậy. Kinh tụng Ngươi là gì, hãy giữ nguyên kinh 

tụng ấy cho Ngươi.  

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn 

Gotama nói như vậy là muốn chúng tôi từ bỏ nghề 

sống của chúng tôi." Này Nigrodha, chớ có hiểu như 

vậy. Nghề sống của Ngươi là gì, hãy giữ nguyên 

nghề sống ấy cho Ngươi.  

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn 

Gotama nói vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối 

với các pháp bất thiện mà truyền thống Tổ sư chúng 

tôi đã xem là bất thiện." Này Nigrodha, chớ có hiểu 

như vậy. Những pháp bất thiện gì của Ngươi và được 

xem là bất thiện do Tổ sư truyền thống, hãy giữ 

chúng nguyên như cũ.  

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa-môn 

Gotama nói vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những 

thiện pháp mà truyền thống Tổ sư chúng tôi đã xem 

là thiện pháp". Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. 

Những thiện pháp của Ngươi và được xem là thiện 

pháp do Tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên 

như cũ.  

Này Nigrodha,  

 Ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử;  
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 Ta nói vậy không phải vì muốn khiến các 

Ngươi từ bỏ các kinh tụng,  

 Ta nói vậy không phải vì muốn khiến các 

Ngươi từ bỏ nghề sống;  

 Ta nói vậy không phải vì muốn xác tín cho các 

Ngươi đối với các pháp bất thiện mà truyền 

thống Tổ sư đã xem là bất thiện;  

 Ta nói vậy không phải vì muốn cho các Ngươi 

từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống Tổ sư 

đã xem là thiện pháp.  

 Và này Nigrodha, có những pháp bất thiện 

không được từ bỏ, làm cho cấu uế, đưa đến 

tái sanh, đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ, 

đem lại già, bệnh, chết trong tương lai. 

Những pháp ấy, Ta thuyết giảng để diệt trừ 

chúng. Nếu các Ngươi thực hành đúng theo 

lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế của 

ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh 

được tăng trưởng, và các ngươi sẽ tự chứng 

biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong 

hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn. 

24. Khi được nói vậy, các du sĩ ấy đều ngồi im lặng, 

ủ rũ, vai sụp xuống, cúi đầu, ưu tư, câm miệng, như 
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tâm của họ bị Ma vương chi phối. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: "Tất cả kẻ ngu si này 

bị ác ma xâm nhập, không có một ai có ý nghĩ: "Hãy 

đến, chúng ta hãy sống đời sống phạm hạnh dưới sự 

hướng dẫn của Sa môn Gotama". Còn nói gì đến thời 

gian bảy ngày!" 

Rồi Thế Tôn rống tiếng rống con sư tử trong ngôi 

vườn của nữ hoàng Udumbarikà dành cho hàng du 

sĩ, bay trên hư không, và hạ xuống núi Kỳ xà quật. 

Còn gia chủ Sandhàna trở vào thành Vương Xá. 
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6 Gài bẩy - Kinh VƯƠNG TỬ ABHAYA 

– 58 Trung II, 127 

 

KINH VƯƠNG TỬ ABHAYA VÔ ÚY 

(Abhayarajakumara suttam) 

 – Bài kinh số 58 – Trung II, 127 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 

Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa (chỗ nuôi 

các con sóc). Rồi Vương tử Abhaya (Vô Úy) đi đến 

Nigantha Nataputta, sau khi đến đảnh lễ Nigantha 

Nataputta rồi ngồi xuống một bên. Nigantha 

Nataputta nói với Vương tử Abhaya đang ngồi một 

bên: 

– Này Vương tử, Vương tử hãy đi đến luận 

chiến với Sa-môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt 

đẹp sau đây được truyền đi cho Vương tử: "Sa-môn 

Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã 

bị Vương tử Abhaya luận chiến". 

– Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thể luận 
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chiến Sa-môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực 

như vậy? 

– Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama, 

sau khi đến hãy nói với Sa-môn Gotama, sau khi đến 

hãy nói với Sa-môn Gotama như sau: "Bạch Thế 

Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những 

người khác không ưa, không thích chăng?"  

Nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi như 

vậy và trả lời như sau: "Này Vương tử, Như Lai có 

thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không 

ưa, không thích", thời Vương tử hãy nói với Sa-môn 

Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy thời có 

gì sai khác giữa kẻ phàm phu và Ngài? Kẻ phàm phu 

có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác 

không ưa không thích".  

Còn nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi 

như vậy và trả lời như sau: "Này Vương tử, Như Lai 

không có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người 

khác không ưa, không thích", thời Vương tử hãy nói 

với Sa-môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như 

vậy, thời vì sao Devadatta được Ngài trả lời như sau: 

"Devadatta phải đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa 

vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong một kiếp 

Devadatta không thể nào cứu chữa được?" Và do 
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Ngài nói những lời như vậy, Devadatta phẫn nộ, 

không hoan hỷ".  

Này Vương tử, Sa-môn Gotama khi bị Vương 

tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả 

ra, cũng không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt 

bị móc vào cổ họng một người nào, người ấy không 

có thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. 

Cũng vậy, này Vương tử, Sa-môn Gotama khi vị 

Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có 

thể nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. 

– Thưa vâng, Tôn giả. 

Vương tử Abhaya vâng đáp Nigantha 

Nataputta, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha 

Nataputta, thân bên hữu hướng về ông rồi đi đến Thế 

Tôn. Sau khi đến, liền đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 

xuống một bên. Vương tử Abhaya đang ngồi một 

bên, nhìn mặt trời rồi suy nghĩ: "Hôm nay, không 

phải thời để luận chiến với Sa-môn Gotama. Ngày 

mai, ta sẽ luận chiến với Sa-môn Gotama tại nhà của 

ta," liền bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận 

lời dùng cơm, với Ngài là người thứ tư. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Vương tử 



 

111 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

Abhaya, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ 

ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng 

về Ngài rồi ra đi. 

Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng 

đắp y, cầm theo y bát, đi đến chỗ của Vương tử 

Abhaya, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 

Rồi Vương tử Abhaya tự tay mời mọc, làm cho Thế 

Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng 

và loại mềm. Vương tử Abhaya chờ cho Thế Tôn sau 

khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một 

ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 

một bên, Vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời, 

do những lời ấy người khác không ưa, không thích 

chăng? 

– Này Vương tử, phải chăng ở đây, (câu hỏi) có 

dụng ý một chiều? 

– Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây 

rồi. 

– Này Vương tử, vì sao Vương tử lại nói như 

vầy: "Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây 

rồi"? 
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– Bạch Thế Tôn, ở đây, con đi đến Nigantha 

Nataputta, sau khi đến con đảnh lễ Nigantha 

Nataputta rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, 

Nigantha Nataputta nói với con đang ngồi một bên: 

"Này Vương tử, Vương tử hãy đi đến luận chiến với 

Sa-môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau 

đây được truyền đi cho Vương tử: "Sa-môn Gotama 

có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương 

tử Abhaya luận chiến". Bạch Thế Tôn, khi được nói 

vậy, con thưa với Nigantha Nataputta: "Thưa Tôn 

giả, nhưng làm thế nào, tôi có thể luận chiến với Sa-

môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực 

như vậy?" – "Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn 

Gotama, sau khi đến hãy nói với Sa-môn Gotama 

như sau: "Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, 

do lời nói ấy, những người khác không ưa, không 

thích chăng?" Nếu Sa-môn Gotama được Vương tử 

hỏi như vậy và trả lời như sau: "Này Vương tử, Như 

Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người 

khác không ưa không thích", thời Vương tử hãy nói 

với Sa-môn Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như 

vậy, thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với Ngài? 

Kẻ phàm phu có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những 

người khác không ưa, không thích". Còn nếu Sa-môn 

Gotama được Vương tử hỏi như vậy và trả lời như 

sau: "Này Vương tử, Như Lai không có thể nói lời 

nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không 
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thích", thời Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: 

"Bạch Thế Tôn, nếu còn xử sự như vậy, thời vì sao 

Devadatta được Ngài trả lời như sau: Devadatta phải 

đọa vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, 

Devadatta phải đọa trong một kiếp, Devadatta không 

thể nào cứu chữa được.? Và vì Ngài nói những lời 

như vậy, Devadatta phẫn nộ, không hoan hỷ". Này 

Vương tử, Sa-môn Gotama, khi bị Vương tử hỏi câu 

hỏi hai móc như vậy, sẽ không thể nhả ra, cũng 

không thể nuốt vào. Vì như một móc sắt bị mắc vào 

cổ họng của một người nào, người ấy không có thể 

nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, 

này Vương tử, Sa-môn Gotama, khi bị Vương tử hỏi 

câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, 

cũng không có thể nuốt vào". 

Lúc bấy giờ, có đứa con nít ngây thơ nằm giữa 

trên đầu gối của Vương tử Abhaya. Rồi Thế Tôn nói 

với Vương tử Abhaya: 

– Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Nếu 

đứa con nít này, do sự vô ý của Vương tử, hay do sự 

vô ý của người vú hầu, thọc một cây gậy hay nuốt 

một hòn đá vào trong miệng, vậy Vương tử phải làm 

gì? 

– Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế 
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Tôn, nếu con không thể móc ra lập tức, thời với tay 

trái con nắm đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm 

như cái móc, con sẽ móc cho vật ấy ra, dầu có phải 

chảy máu. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì con có lòng 

thương tưởng đứa trẻ. 

 Cũng vậy, này Vương tử: 

 Lời nói nào Như Lai biết không như thật, 

không như chân, không tương ứng với mục 

đích, và lời nói ấy khiến những người khác 

không ưa, không thích, thời Như Lai không nói 

lời nói ấy.  

 Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 

không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 

khiến những người khác không ưa, không 

thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy.  

 Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như 

chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 

khiến những người khác không ưa, không 

thích, Như Lai ở đây biết thời giải thích lời nói 

ấy.  

 Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, 

không như chân, không tương ứng với mục 

đích, và lời nói ấy khiến những người khác ưa 

thích, Như Lại không nói lời nói ấy.  
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 Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 

không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 

khiến những người khác ưa và thích, Như Lai 

không nói lời nói ấy.  

 Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như 

chân, tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 

khiến những người khác ưa và thích, ở đây, 

Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao 

vậy? Này Vương tử, Như Lai có lòng thương 

tưởng đối với các loài hữu tình. 

– Bạch Thế Tôn, những Sát-đế-lỵ có trí, những 

Bà-la-môn có trí, những Gia chủ có trí, những Sa-

môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như 

Lai và hỏi: "Bạch Thế Tôn, không hiểu Thế Tôn có 

suy nghĩ trước trong trí như sau: "Nếu có những ai 

đến Ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, Ta sẽ trả 

lời như vậy", hay Như Lai trả lời ngay (tại chỗ)?" 

– Này Vương tử, nay ở đây Ta sẽ hỏi Vương tử, 

nếu Vương tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này 

Vương tử, Vương tử nghĩ như thế nào? Vương tử có 

giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe không? 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con có giỏi về các 

bộ phận sai biệt một cái xe. 

– Thưa Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào? Nếu 
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có những người đến Vương tử và hỏi như sau: "Bộ 

phận này của cái xe tên gọi là gì?", không hiểu 

Vương Tử có suy nghĩ trước trong trí như sau: "Nếu 

có những ai đến ta, và hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời 

cho họ như vậy", hay là Vương tử trả lời ngay (tại 

chỗ)? 

– Bạch Thế Tôn, vì con là người đánh xe nổi 

tiếng, rất giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái 

xe nên con sẽ trả lời ngay (tại chỗ). 

– Cũng vậy, này Vương tử, những Sát-đế-lỵ có 

trí, những Bà-la-môn có trí, những Gia chủ có trí, 

những Sa-môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, 

đến Như Lai và hỏi, như Như Lai sẽ trả lời ngay (tại 

chỗ). Vì sao vậy? Thưa Vương tử, pháp giới 

(Dhammadhatu) đã được Như Lai khéo biết. Và 

vì Như Lai khéo biết pháp giới nên Như Lai trả 

lời ngay (tại chỗ). 

Khi được nói vậy, Vương tử Abhaya bạch Thế 

Tôn: 

– Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 

thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng 

đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 

những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, 

đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt 
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có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế 

Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. 

Nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 

chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm 

cư sĩ, từ nay cho đến mạng chúng, con trọn đời quy 

ngưỡng. 
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7 Khai mở chánh kiến cho 

người bị kiến thủ - Kinh 

TRƯỜNG TRẢO – 74 

Trung II, 345 

 

 KINH TRƯỜNG TRẢO  

(Dighanakha suttam) 

 – Bài kinh số 74 – Trung II, 345 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 

trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang 

Sukarakhata. Rồi du sĩ ngoại đạo Dighanakha 

(Trường Trảo) đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, nói 

lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau 

khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 

liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo 

Dighanakha nói với Thế Tôn: 

– Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi 

có tri kiến như sau: "Tất cả đều không làm cho tôi 
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thích thú". 

– Này Aggivessana, tri kiến: "Tất cả đều không 

làm cho tôi thích thú", tri kiến ấy không làm Ông 

thích thú? 

– Tôn giả Gotama, nếu tri kiến ấy làm tôi thích 

thú, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng 

giống như vậy. 

– Này Aggivessana, nếu số đông người ở trong 

đời đã nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, 

thời đây cũng giống như vậy", thời họ không từ bỏ 

tri kiến ấy, họ chấp thủ một tri kiến khác. Này 

Aggivessana, nếu thiểu số người ở trong đời đã nói 

như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời đây 

cũng giống như vậy", thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và 

không chấp thủ một tri kiến khác. 

Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn 

có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều 

làm cho tôi thích thú". Này Aggivessana, một số Sa-

môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như 

sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích thú". Này 

Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý 

thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một phần làm 

tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú".  
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Ở đây, này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-

môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất 

cả đều làm cho tôi thích thú," tri kiến này của họ là 

gần với tham dục, gần với triền phược, gần với hoan 

lạc, gần với đắm trước, gần với chấp thủ.  

Ở đây, này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-

môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất 

cả đều làm cho tôi không thích thú", tri kiến này của 

họ là gần với không tham dục, gần với không phiền 

trược, gần với không hoan lạc, gần với không chấp 

thủ. 

Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Dighanakha 

thưa với Thế Tôn: 

– Tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi, 

Tôn giả Gotama hết sức tán dương quan điểm của 

tôi. 

– Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Bà-

la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 

"Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không 

thích thú". Cái gì trong tri kiến này làm họ thích thú 

là gần tham dục, gần phiền trược, gần hoan lạc, gần 

đắm trước, gần chấp thủ. Cái gì trong tri kiến này 

làm họ không thích thú là gần không tham dục, gần 

không triền phược, gần không hoan lạc, gần không 
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đắm trước, gần không chấp thủ. 

Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Ba la 

môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất 

cả đều làm tôi thích thú". Ở đây, người có trí suy 

nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Tất 

cả đều làm tôi thích thú", và nếu ta cố chấp, kiên chấp 

tri kiến này và nói: "Đây là sự thật, ngoài ra là hư 

vọng", như vậy là đối nghịch với hai hạng người: Sa-

môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri 

kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích 

thú", và Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 

sau, có tri kiến như sau: "Một phần làm tôi thích thú, 

một phần làm tôi không thích thú". Ta sẽ đối nghịch 

với hai hạng người này. => Khi nào có đối nghịch 

thời có tranh luận => khi nào có tranh luận thời có 

chống đối => khi nào có chống đối thời có bực mình" 

=> Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, 

chống đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến này, không 

chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn trừ những 

tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này.  

Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, 

Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 

sau: "Tất cả đều làm cho tôi không thích thú". Ở đây, 

người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến 

này của ta: "Tất cả đều làm tôi không thích thú", và 
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nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 

sự thật, ngoài ra là hư vọng", thì như vậy, ta đối 

nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 

nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 

đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà-la-môn 

nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một 

phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích 

thú". Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi 

nào có đối nghịch thời có tranh luận; khi nào có tranh 

luận thời có chống đối; khi nào có chống đối thời có 

bực mình". Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, 

tranh luận, chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến 

ấy, không chấp thủ tri kiến khác. Như vậy là sự đoạn 

trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những 

tri kiến này.  

Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, 

Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như 

sau: "Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi 

không thích thú". Ở đây, người có trí suy nghĩ như 

sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Một phần làm 

tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú", và 

nếu ta cố chấp, kiên chấp tri kiến này và nói: "Đây là 

sự thật ngoài ra là hư vọng", thì như vậy, ta đối 

nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn 

nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 

đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà la-môn 
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này có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả 

đều làm cho tôi không thích thú". Ta sẽ đối nghịch 

với hai hạng người này => Khi nào có đối nghịch 

thời có tranh luận => khi nào có tranh luận thời có 

chống đối => khi nào có chống đối thời có bực mình" 

=> Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, 

chống đối và bực mình, nên từ bỏ tri kiến ấy, không 

chấp thủ tri kiến khác. => Như vậy là sự đoạn trừ 

những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri 

kiến này. 

 Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do bốn 

đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 

dưỡng, vô thường, biến hoại, phân toái, đoạn 

tuyệt, hoại diệt, cần phải được quán sát là vô 

thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi 

tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ 

địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. Khi vị ấy 

quán sát thân này là vô thường, khổ, như bệnh, 

như cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, 

như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là 

không, là vô ngã => thời thân, thân dục, thân ái, 

thân phục tòng được đoạn diệt. 

 Này Aggivessana, có ba thọ này; lạc thọ, khổ thọ, 

bất khổ bất lạc thọ.  
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 Này Aggivessana, trong khi cảm giác lạc thọ, 

chính khi ấy không cảm giác khổ thọ, không 

cảm giác bất khổ bất lạc thọ chỉ cảm giác lạc 

thọ.  

 Này Aggivessana, trong khi cảm giác khổ thọ, 

chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không 

cảm giác bất khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ 

thọ.  

 Này Aggivessana, trong khi cảm giác bất khổ 

bất lạc thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc 

thọ, không cảm giác khổ thọ, chỉ cảm giác bất 

khổ bất lạc thọ.  

 Này Aggivessana, lạc thọ là vô thường, hữu vi, 

do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị suy 

tàn, bị tiêu diệt.  

 Này Aggivessana, khổ thọ là vô thường, hữu 

vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hại, bị 

suy tàn, bị tiêu diệt.  

 Này Aggivessana, bất khổ bất lạc thọ là vô 

thường, hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị 

hủy hoại, bị suy tàn, bị tiêu diệt.  

Thấy vậy, này Aggivessana, vị Đa văn Thánh đệ 

tử yểm ly lạc thọ, yểm ly khổ thọ, yểm ly bất khổ bất 

lạc thọ => Do yểm ly, vị ấy không có tham dục => 

Do không tham dục, vị ấy được giải thoát => Đối 
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với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu 

biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, 

Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm. Sau đời 

hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". Với tâm 

giải thoát như vậy, này Aggivessana, Tỷ-kheo 

không nói thuận theo một ai, không tranh luận với 

một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, 

không có chấp thủ (từ ngữ ấy). 

Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta đứng sau lưng 

Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi Tôn giả 

Sariputta suy nghĩ như sau: "Thế Tôn đã thuyết cho 

chúng ta sự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí. 

Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ các pháp 

ấy nhờ thắng trí". Khi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như 

vậy, tâm (của Tôn giả) được giải thoát các lậu hoặc, 

không còn chấp thủ.  

Còn đối với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, pháp 

nhãn ly trần, vô cấu được khởi lên: "Phàm pháp gì 

được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt". Rồi 

du sĩ ngoại đạo Dighanakha thấy pháp, chứng pháp, 

ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do 

dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người 

khác đối với đạo pháp của đức Bổn sư, liền bạch Thế 

Tôn: 

– Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi 
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diệu thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng 

lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 

gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem 

đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có 

thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 

Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. 

Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và 

quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 

con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 

trọn đời quy ngưỡng. 
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8 Ngoại đạo giới này là trống không.. - 

Kinh BA MINH VACCHAGOTA - 71 

Trung II, 307 

 

KINH BA MINH VACCHAGOTA 

(Tevijja Vacchagota suttam) 

 – Bài kinh số 71 – Trung II, 307 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Đại 

Lâm, tại Kutagarasala (Trùng Các Giảng đường). 

Lúc bấy giờ, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại 

Ekapundarika, vườn du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi 

sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay còn quá sớm để 

đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến Ekapundarika 

vườn các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo 

Vacchagotta". Rồi Thế Tôn đi đến Ekapundarika, 

vườn du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo 

Vacchagotta. Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta thấy Thế 

Tôn từ đằng xa đi đến, khi thấy vậy, liền nói với Thế 

Tôn: 
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– Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến; bạch Thế 

Tôn, thiện lai, Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, đã từ lâu, 

Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây, bạch Thế 

Tôn, mời Thế Tôn ngồi. Đây là chỗ đã soạn sẵn. 

Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại 

đạo Vacchagotta lấy một ghế thấp khác và ngồi 

xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ 

Vacchagotta bạch Thế Tôn: 

– Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Sa-môn 

Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. 

Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi 

Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiến luôn 

luôn tồn tại, liên tục". Bạch Thế Tôn, những ai nói 

như sau: "Sa-môn Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc 

nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: 

"Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, 

tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục". Bạch Thế Tôn, 

những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được 

nói, những vị ấy không vu khống Thế Tôn với điều 

không thực, nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng 

pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào 

nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở trách? 

– Này Vaccha, những ai nói như sau: "Sa-môn 

Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. 
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Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi 

Ta đứng, khi Ta ngủ và khi Ta thức, tri kiến luôn 

luôn tồn tại, liên tục". Thì đấy là họ nói về Ta không 

đúng với điều đã được nói, họ đã vu khống Ta với 

điều không thực, hư ngụy. 

– Phải giải thích như thế nào, bạch Thế Tôn, 

chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được 

nói, chúng con không vu khống Thế Tôn với điều 

không thực, chúng con mới giải thích về Thế Tôn 

đúng pháp và tùy pháp; và không một đồng pháp 

hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở 

trách? 

– Ông phải giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc 

có ba minh (tevijja)", thì này Vaccha, Ông mới là 

người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, 

mới không vu khống Thế Tôn với điều không thực, 

mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và 

mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng 

pháp có thể lấy cớ để quở trách.  

 Này Vaccha, khi nào Ta muốn, Ta sẽ nhớ đến 

nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai 

đời... ... Ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 

cùng với các nét đại cương và các chi tiết.  
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 Này Vaccha, nếu Ta muốn, với thiên nhãn 

thuần tịnh, siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của 

chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 

đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất 

hạnh... ... đều do hạnh nghiệp của họ.  

 Này Vaccha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, Ta 

ngay trong hiện tại, tự mình với thượng trí 

chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải 

thoát, tuệ giải thoát.  

Và với sự giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc có 

ba minh", này Vaccha, người ấy mới là người nói về 

Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu 

khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích 

về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có 

một vị đồng hành pháp nào nói lời đúng pháp có thể 

lấy cớ để quở trách. 

Khi được nói vậy, du sĩ Vacchagotta bạch Thế 

Tôn: 

– Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không 

đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung 

lại có thể đoạn tận khổ đau? 

– Này Vaccha, không có người tại gia nào 

không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng 
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chung lại có thể đoạn tận khổ đau. 

– Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào 

không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng 

chung lại có thể sanh Thiên? 

– Không phải chỉ một trăm, này Vaccha, không 

phải hai trăm, không phải ba trăm, không phải bốn 

trăm, không phải năm trăm, nhưng nhiều hơn như 

vậy là những người tại gia không đoạn trừ tại gia kiết 

sử mà khi thân hoại lại có thể sanh Thiên. 

 Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào, 

sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ 

đau? 

– Này Vaccha, không có một tà mạng ngoại đạo 

nào, sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận 

khổ đau. 

 Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào, 

sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh Thiên? 

– Này Vaccha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, 

Ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh 

Thiên, trừ một vị, và vị này thuyết về nghiệp và 

thuyết về tác dụng của nghiệp. 
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– Sự việc là như vậy, Tôn giả Gotama, thời 

ngoại đạo giới này (titthayatanan) là trống không cho 

đến vấn đề sanh Thiên. 

– Sự việc là như vậy, này Vaccha, thời ngoại 

đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh 

Thiên. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ ngoại đạo 

Vacchagotta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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9 Ngoại đạo sư Sunetto - Kinh 

DHAMMIKA – Tăng III, 143 

 

DHAMMIKA –Tăng III, 143 

 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 

núi Gijihakùta (Linh Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh 

trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh 

trưởng ấy.  

Tại đấy, Tôn giả Dhammika đối với các khách Tỷ-

kheo, mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, 

khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách 

Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, khiến họ tức giận, liền bỏ 

đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ.  

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng, suy nghĩ như sau: 

"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các 

vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 

tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo 

lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân 

gì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không 

có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 

trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 

nhiếc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
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biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 

Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 

những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 

xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ 

khác."  

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả 

Dhammika; sau khi đến, thưa với Tôn giả 

Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 

từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi." 

2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 

trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 

các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 

làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ-

kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các 

lời nói, liền bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi 

các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: 

"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật 

dụng cần thiết, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 

dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ 

đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên 

gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ 

bỏ trú xứ? " Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy 

nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng nhiếc các 

khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm 

họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ấy 
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bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não 

hại, nên bỏ đi, không có n trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 

chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 

khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn 

giả Dhammika; sau khi đến, thưa với tôn giả 

Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 

tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 

xứ khác . Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 

các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 

làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo 

ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở trách, não 

hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ 

đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại 

chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung 

cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y 

áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 

nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ 

bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách Tỷ-

kheo lại bỏ đi, không có an trú từ bỏ trú xứ? ". Rồi 

các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả 

Dhammika này mắng nhiếc, quở trách, não hại, châm 

biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 

Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 

trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những 

lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
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chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn 

toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng".  

Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả 

Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: 

"Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn 

toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư 

sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy 

trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ 

nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả 

Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Ràjagaha 

(Vương Xá), dần dần đi đến núi Gijihakùta (Linh 

Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 

ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 

Dhammika đang ngồi xuống một bên:  

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông đi từ đâu đến?  

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 

trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất 

sanh trưởng!  

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc 

này, đối với ông có hề hấn gì! Dầu họ có mời ông từ 

bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ 

ấy, ông đã đi đến gần Ta!  

5. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các 

nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm 

bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, không 
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thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về 

hướng Đông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc, 

bay về hướng Nam, bay về hướng Trên, bay về 

hướng Gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay 

luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở 

lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 

họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 

từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, vua 

Koravya có một cây bàng chúa tên là Suppatittha, 

cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý.  

Này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa 

Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ 

mọc lan rộng đến năm do tuần.  

Này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa 

Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những 

cái nồi con; những trái cây ngọt lịm, trong sáng và 

ngọt như mật ong.  

Này Bà-la-môn Dhammika, vua với các cung nữ 

hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; 

quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng ở thị 

trấn và quốc độ hưởng thụ một cành; các Sa-môn, 

Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, loài 

chim hưởng thụ một cành.  
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Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ 

các trái của cây bàng chúa Suppatittha, và không có 

ai hại nhau vì trái cây.  

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã 

ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng 

chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi.  

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây 

bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi 

diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con 

người lại ác cho đến như vậy! Sau khi ăn cho đến 

thỏa thích các trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại 

bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa 

Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! 

"Rồi này Bà-la-môn Dhammika, cây bàng chúa 

Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai.  

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya đi đến 

Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên chủ 

Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa 

Suppatittha không sanh trái nữa! " 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, Thiên chủ Sakka 

thực hiện thần thông, khiến cho mưa to gió lớn khởi 

lên, làm cây bàng chúa Suppatittha ngã xuống và bật 

gốc rễ.  

Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng 

chúa Suppatittha khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy 

mặt, khóc lóc, đứng một bên.  
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Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi 

đến vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha, sau khi 

đến, nói với vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 

như sau:  

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ông lại khổ đau, sầu 

muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên?  

"- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên, và 

làm cho chỗ trú xứ của con bị ngã xuống và bật gốc 

rễ lên. 

"- Này vị Thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây 

pháp, nhưng cơn mưa to lớn ấy khởi lên, làm trú xứ 

của Ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên?  

"- Làm thế nào, thưa Tôn giả, một cây... được gìn giữ 

như một cây pháp?  

"- Ở đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến 

lấy rễ cây đi, những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi. 

Những người cần lá đến lấy lá đi. Những người cần 

bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy 

trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một vị 

Thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy, là 

một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

"- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, 

khi cơn mưa to lớn ấy khởi lên, làm chỗ trú xứ của 

con ngã xuống và bật gốc rễ lên!  
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"- Này vị Thiên kia, nếu ông gìn giữ cây pháp, thời 

trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. 

"- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong rằng 

trú xứ của con trở lại như xưa." 

Rồi Thiên chủ Sakka thực hiện thần thông khiến cho 

mưa to gió lớn đến dựng đứng lại cây bàng chúa và 

chữa lành những rễ cây 

Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn 

giữ Sa-môn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh 

trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 

trưởng không?  

- Như thế nào, thưa Thế Tôn, là một Sa-môn gìn giữ 

Sa-môn pháp?  

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một 

Sa-môn không có mắng nhiếc lại người đã mắng 

nhiếc mình, không có tức giận người đã tức giận 

mình, không có quở trách người đã quở trách mình. 

Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị Sa-môn 

gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Thế Tôn, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi 

những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi 

khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 

trưởng. 
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7. - Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có một 

ngoại đạo sư tên là Sunettto (Diệu Nhãn) đã viễn ly 

các dục.  

Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có 

hàng trăm đệ tử. Ngoại đạo sư Sunetto thuyết pháp 

về cộng trú tại Phạm thiên giới cho các người đệ tử. 

Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về 

cọng trú tại Phạm thiên giới mà tâm không được 

hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung 

bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.  

Còn những ai, này Bà-la-môn Dhammika, nghe 

ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại 

Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau 

khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này.  

Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo 

sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là 

Aranemi... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có 

ngoại đạo sư tên là Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên 

là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh vào thiện 

thú, Thiên giới, cõi đời này.  

Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn Dhammika? Đối 

với sáu ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối 

với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị 

ấy, ai với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, như 

vậy có sanh khởi ra nhiều vô phước không?  
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

8. - Thật vậy, này Bà-la-môn Dhammika, đối với sáu 

ngoại đạo sư này đã viễn ly các dục, hay đối với 

chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, ai 

với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở trách, có sanh 

khởi ra nhiều vô phước. Còn ai, đối với vị đầy đủ 

chánh kiến, với tâm uế nhiễm, mắng nhiếc, quở 

trách, như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa. 

Vì cớ sao? Ta tuyên bố rằng, này Bà-la-môn 

Dhammika, sự tổn hại đối với các ngoại đạo sư như 

vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng 

Phạm hạnh.  

Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cần phải học 

tập như sau:  

"Chúng tôi sẽ không có tâm uế nhiễm đối với vị 

đồng Phạm hạnh". Này Bà-la-môn Dhammika, các 

ông cần phải học tập như vậy. 

 

Các vị Bà-la-môn,  

Như Sư Sunetto,  

Sư Mugapakkha,  

Và Aranemi,  

Sư Kuddalaka,  

Và Hatthipàla,  

Sư Jotipàla,  

Và Sư Govinda,  
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Là quốc sư thứ bảy.  

Sáu Sư bạn vị này,  

Là những vị danh tiếng,  

Quá khứ không hại ai,  

Thoát hôi hám, từ bi,  

Giải thoát dục kiết sử,  

Thoát ly tham ái dục,  

Đạt được Phạm thiên giới.  

Và các hàng đệ tử,  

Con số lên hàng trăm,  

Thoát hôi hám, từ bi,  

Giải thoát dục kiết sử,  

Thoát ly tham ái dục,  

Đạt được Phạm thiên giới.  

- Ẩn sĩ ngoại đạo ấy,  

Ly tham, tâm Thiền định,  

Nếu với tâm uế nhiễm,  

Có ai mắng nhiếc họ,  

Người như vậy tạo ra,  

Rất nhiều sự vô phước.  

- Đối một đệ tử Phật,  

Tỷ-kheo có chánh kiến,  

Nếu với tâm uế nhiễm,  

Có ai mắng vị ấy,  

Người như vậy tạo ra, 

Nhiều vô Phước hơn nữa.  

Chớ phật lòng bậc thiện,  
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Hãy từ bỏ kiến xứ,  

Tối thượng trong Thánh chúng,  

Vị ấy được gọi vậy.  

Ai chưa ly các dục,  

Năm căn còn mềm dịu,  

Tín, niệm và tinh tấn,  

Với chỉ và với quán,  

Nếu phật ý vị ấy,  

Trước hết tự hại mình,  

Sau khi tự hại mình,  

Lại hại đến người khác,  

Ai tự bảo vệ mình,  

Bề ngoài cũng bảo vệ,  

Do vậy, bảo vệ mình,  

Bậc trí không tổn hại. 
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10 Phá sạch các dị thuyết của ngoại đạo - 

ĐẠI Kinh PHÁP HÀNH – 46 Trung I, 

679 

 

ĐẠI KINH PHÁP HÀNH 

(Mahadhammasamadana suttam) 

 – Bài kinh số 46 – Trung I, 679 

 

Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh 

xá Ông Anathapindika. Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-

kheo: 

– Này các Tỷ-kheo. 

– Bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 

giảng như sau: 

– Này các Tỷ-kheo, phần lớn các loài hữu tình 

có dục như thế này, có ước vọng như thế này, có 

nguyện vọng như thế này: "Ôi, mong rằng các pháp 

bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt! 
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Mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng 

trưởng!"  

Này các Tỷ-kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy 

có dục như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện 

vọng như vậy, nhưng các pháp bất khả ái, bất khả 

lạc, bất khả ý được tăng trưởng; các pháp khả ái, khả 

lạc, khả ý bị tiêu diệt. Ở đây, này các Tỷ-kheo, các 

Người có biết vì nguyên nhân gì không? 

– Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp 

dựa Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh 

đạo, nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt 

lành thay nếu Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này! 

Sau khi được nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 

– Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, 

Ta sẽ giảng. 

– Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 

giảng như sau: 

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 

không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục 

pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 

Thánh, không đi đến các bậc Chân nhân, không 
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thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 

pháp các bậc Chân nhân, không biết rõ các pháp 

nên phục vụ, không biết rõ các pháp không nên 

phục vụ, không biết rõ các pháp nên thân cận, 

không biết rõ các pháp không nên thân cận.  

 Vì không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết 

rõ các pháp không nên phục vụ, không biết rõ các 

pháp nên thân cận, không biết rõ các pháp không 

nên thân cận, vị này phục vụ các pháp không nên 

phục vụ, không phục vụ các pháp nên phục vụ, 

thân cận các pháp không nên thân cận, không 

thân cận các pháp nên thân cận.  

 Vị này vì phục vụ các pháp không nên phục vụ, 

không phục vụ các pháp nên phục vụ, vì thân cận 

các pháp không nên thân cận, không thân cận các 

pháp nên thân cận, cho nên các pháp bất khả ái, 

bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng; các pháp khả 

ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như 

vậy, này các Tỷ-kheo, là vì người ấy không có 

trí đối với pháp này.  

Và này các Tỷ-kheo,  

 Vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, 

thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các 

bậc Thánh, đi đến các bậc Chân nhân, thuần thục 
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pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân 

nhân, biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các 

pháp không nên phục vụ, biết rõ các pháp nên 

thân cận, biết rõ các pháp không nên thân cận.  

 Vì biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các pháp 

không nên phục vụ, biết rõ các pháp nên thân cận, 

biết rõ các pháp không nên thân cận, vị này phục 

vụ các pháp nên phục vụ, không phục vụ các pháp 

không nên phục vụ, thân cận các pháp nên thân 

cận, không thân cận các pháp không nên thân 

cận.  

 Vị này vì phục vụ các pháp nên phục vụ, không 

phục vụ các pháp không nên phục vụ, thân cận các 

pháp nên thân cận, không thân cận các pháp 

không nên thân cận, cho nên các pháp bất khả ái, 

bất khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp khả 

ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Vì sao vậy? 

Như vậy này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối 

với pháp này. 

Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp hành. Thế nào là 

bốn?  

 Có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo 

cũng khổ.  

 Có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo 

lạc.  
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 Có pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo 

khổ.  

 Có pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo 

cũng lạc. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do vô trí với 

pháp này, do si mê, nên không tuệ tri như chân: "Đây 

là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng 

khổ". Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ 

tri như chân, nên phục vụ pháp này, không tránh né 

pháp này. Vì phục vụ pháp này, vì không tránh né 

pháp nầy, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất 

khả lạc, bất khả ý tăng trưởng; các pháp khả ái, khả 

lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do vô trí với pháp 

này, do si mê nên không biết như chân: "Đây là pháp 

hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ". Do vô trí 

với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như chân, 

nên phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. Vì 

phục vụ pháp này, vì không tránh né pháp này, nên 

đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất 

khả ý tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị 

tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy này các Tỷ-kheo, là 
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vì vị ấy không có trí đối với pháp này.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp 

này, do si mê nên không tuệ tri như chân: "Đây là 

pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc". Do 

vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ tri như 

chân, nên không phục vụ pháp này, tránh né pháp 

này. Vì không phục vụ pháp này, tránh né pháp này, 

nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, 

bất khả ý tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả 

ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

là vì vị ấy không có trí đối với pháp này?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. Do vô trí với 

pháp này, do si mê, nên không tuệ tri như chân: "Đây 

là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 

lạc". Do vô trí với pháp này, do si mê, do không tuệ 

tri như chân, nên không phục vụ pháp này, tránh né 

pháp này. Vì không phục vụ pháp này, vì tránh né 

pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất 

khả lạc, bất khả ý tăng trưởng; các pháp khả ái, khả 

lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 
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tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do có trí với 

pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như 

chơn: "Pháp hành này hiện tại khổ và tương lai quả 

báo cũng khổ". Do có trí với pháp này, do tâm sáng 

suốt, do tuệ tri như chơn, vị này không phục vụ pháp 

này, tránh né pháp này. Do không phục vụ pháp này, 

do tránh né pháp này, nên các pháp bất khả ái, bất 

khả lạc, bất khả ý bị tiêu diệt; các pháp khả ái, khả 

lạc, khả ý tăng trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối với pháp này.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại lạc, tương lai quả báo khổ. Do có trí với pháp 

này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chơn: "Pháp 

hành này hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ". Do có 

trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như 

chân, vị này không phục vụ pháp này, tránh né pháp 

này. Do không phục vụ pháp này, do tránh né pháp 

này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tiêu 

diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì 

sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí 

đối với pháp này.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại khổ, tương lai quả báo lạc. Do có trí đối với pháp 

này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: "Pháp 

này hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc". Do có trí đối 
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với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như chân, 

vị này phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. 

Do phục vụ pháp này, không tránh né pháp này, các 

pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tiêu diệt; các 

pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì sao vậy? 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối với 

pháp này.  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện 

tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. Do có trí với 

pháp này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: 

"Pháp hành này hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 

lạc". Do có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ 

tri như chân, vị này phục vụ pháp này, không tránh 

né pháp này. Do phục vụ pháp này, do không tránh 

né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả 

ý tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng 

trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì 

vị ấy có trí đối với pháp này. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 

khổ và tương lai quả báo cũng khổ?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khổ, với 

ưu, sát sanh, và do duyên sát sanh, cảm thọ khổ ưu; 

với khổ, với ưu lấy của không cho, và do duyên lấy 

của không cho, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu sống 
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theo tà hạnh trong các dục, và do duyên sống theo tà 

hạnh trong các dục, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu 

nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời vọng ngữ, cảm 

thọ khổ ưu; với khổ, với ưu nói lời hai lưỡi, và do 

duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với 

ưu, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác ngữ, cảm 

thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, nói lời phù phiếm và do 

duyên nói lời phù phiếm, cảm thọ khổ ưu; với khổ, 

với ưu, có tâm tham ái, và do duyên có tâm tham ái, 

cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu có tâm sân hận, và 

do duyên có tâm sân hận cảm thọ khổ ưu; với khổ, 

với ưu có tà kiến, và do duyên tà kiến cảm thọ khổ 

ưu. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 

cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các 

Tỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả 

báo cũng khổ. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 

lạc, tương lai quả báo khổ?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với 

hỷ, sát sanh và do duyên sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; 

với lạc, với hỷ, lấy của không cho và do duyên lấy 

của không cho, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, 

sống theo tà hạnh trong các dục, và do duyên sống 

theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ lạc và hỷ; với 

lạc, với hỷ, nói lời vọng ngữ, và do duyên nói lời 
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vọng ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời 

hai lưỡi, và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và 

hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời ác ngữ và do duyên nói lời 

ác ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời phù 

phiếm, và do duyên nói lời phù phiếm, cảm thọ lạc 

và hỷ; với lạc, với hỷ, có tâm tham ái và do duyên có 

tâm tham ái, cảm thọ lạc và hỷ, với lạc, với hỷ, có 

tâm sân hận, và do duyên có tâm sân hận, cảm thọ 

lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, có tà kiến, và do duyên có 

tà kiến, cảm thọ lạc và hỷ. Vị này sau khi thân hoại 

mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa 

ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là pháp hành 

hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện 

tại khổ, tương lai quả báo lạc?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khổ với 

ưu, từ bỏ sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh cảm 

thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ lấy của không cho, 

và do duyên từ bỏ lấy của không cho cảm thọ khổ 

ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tà hạnh trong các dục, và 

do duyên từ bỏ tà hạnh trong các dục, cảm thọ khổ 

ưu; với khổ, với ưu từ bỏ nói lời vọng ngữ và do 

duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ cảm thọ khổ ưu; với 

khổ, với ưu, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên từ bỏ 

nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ 



 

155 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

bỏ nói lời ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời ác ngữ, 

cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời phù 

phiếm, và do duyên từ bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ 

khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tâm tham ái, và do 

duyên từ bỏ tâm tham ái, cảm thọ khổ ưu; với khổ, 

với ưu, từ bỏ tâm sân hận, và do duyên từ bỏ tâm sân 

hận, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tà kiến, 

và do duyên từ bỏ tà kiến, cảm thọ khổ ưu. Vị ấy sau 

khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên 

giới, cõi đời này. Như vậy này các Tỷ-kheo, gọi là 

pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 

lạc và tương lai quả báo cũng lạc?  

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với 

hỷ, từ bỏ sát sanh và do duyên từ bỏ sát sanh, cảm 

thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ lấy của không 

cho, và do duyên từ bỏ lấy của không cho, cảm thọ 

lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ các tà hạnh trong các 

dục, và do duyên từ bỏ các tà hạnh trong các dục, 

cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời vọng 

ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ, cảm thọ lạc 

và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do 

duyên từ bỏ nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ; với 

lạc, với hỷ, từ bỏ ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời 

ác ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói 
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lời phù phiếm, và do duyên từ bỏ nói lời phù phiếm, 

cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, không có tham ái, 

và do duyên không có tham ái, cảm thọ lạc và hỷ; với 

lạc, với hỷ, không có sân tâm và do duyên không có 

sân tâm, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, có chánh 

kiến và do duyên chánh kiến, cảm thọ lạc và hỷ. Vị 

ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, 

Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 

gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo 

cũng lạc. 

Này các Tỷ-kheo, ví như trái bí đắng có tẩm 

thuốc độc. Rồi một người đến muốn sống, muốn 

không chết, ưa lạc, hiềm ghét khổ, và có người nói 

với người ấy như sau: "Này bạn, trái bí đắng này có 

tẩm thuốc độc, nếu bạn muốn, hãy ăn. Trong khi ăn, 

bạn không được thích thú về sắc, về hương, về vị. 

Sau khi ăn, bạn có thể đi đến chết hay đau khổ gần 

như chết". Người ấy có thể ăn không có suy nghĩ, 

không có từ bỏ. Trong khi ăn, người ấy không được 

thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi ăn, người 

ấy bị chết, hay bị đau khổ gần như chết. Này các Tỷ-

kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức 

là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng 

khổ. 

Này các Tỷ-kheo, ví như một bình đồng đựng 
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nước uống, có sắc, có hương, có vị, và nước uống 

ấy có tẩm thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, 

muốn không chết, muốn ưa lạc, hiềm ghét khổ. Và 

có người nói với người ấy như sau: "Này bạn, bình 

đồng đựng nước uống này, có sắc, có hương, có vị, 

và nước uống ấy có tẩm thuốc độc. Nếu bạn muốn, 

hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về 

sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn có thể đi đến 

chết hay đau khổ gần như chết". Người kia có thể 

uống, không suy nghĩ, không từ bỏ. Trong khi uống, 

người ấy được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 

khi uống, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ 

gần như chết. Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành 

này giống như ví dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại lạc, 

tương lai quả báo khổ. 

Này các Tỷ-kheo, ví như nước đái quỷ được 

trộn nhiều loại thuốc. Rồi có người đi đến, bị bệnh 

hoàng đản, và có người nói với người đó như sau: 

"Này bạn, nước đái quỷ này được trộn với nhiều loại 

thuốc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn 

không được thích thú về sắc, về hương, về vị. Nhưng 

sau khi uống, bạn sẽ được an lạc". Người ấy có thể 

uống, sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi 

uống, người ấy không được thích thú về sắc, về 

hương, về vị. Nhưng sau khi uống, người ấy được an 

lạc. Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành này giống 
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như ví dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại khổ, tương 

lai quả báo lạc. 

Này các Tỷ-kheo, ví như lạc, mật, thục tô và 

đường trộn lẫn với nhau. Rồi có người đi đến bị 

bệnh kiết lỵ. Và có người nói với người ấy như sau: 

"Này bạn, đây là lạc, mật, thục tô và đường trộn lẫn 

với nhau. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, 

bạn sẽ được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 

khi uống, bạn sẽ được an lạc". Người kia có thể uống, 

sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi uống, 

người kia được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 

khi uống, người kia được an lạc. Này các Tỷ-kheo, 

Ta nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là pháp 

hành hiện tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc.  

Này các Tỷ-kheo, ví như trong tháng cuối mùa 

mưa, vào mùa thu, mùa gặt hái, khí bầu trời quang 

đãng, không có mây, và mặt trời mọc lên giữa bầu 

trời, phá sạch hắc ám khắp cả hư không, và chói 

sáng, hực sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các Tỷ-

kheo, pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo 

cũng lạc này, sau khi phá sạch các dị thuyết của 

các Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường, chói sáng, 

hực sáng và rực sáng. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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11 Phá ác tà kiến của Balamon Lohica - 

Kinh LOHICCA – 12 Trường I, 383 

 

KINH LOHICCA 

(KINH LÔ-GIÀ) 

– Bài kinh số 12 – Trường I, 383 

 

1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi 

du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại 

chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại 

Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao bọc). Lúc 

bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca ở tại Sàlavatikà, một 

chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, ngũ cốc phong 

phú, vốn là đất đai của vua, sau vua Pasenadi (Ba-tư-

nặc) cấp cho để hưởng một phần lợi tức. 

2. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn Lohicca khởi lên ác kiến 

sau đây: "Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng 

được thiện pháp, sau khi chúng được thiện pháp 

không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm 

giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi 

dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác 

nữa. Ta nói sự thành tựu là ác pháp, tham pháp vì có 

ai lại làm giúp cho ai được?". 
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3. Bà-la-môn Lohicca nghe đồn: "Sa-môn Gotama là 

Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đang du hành 

tại nước Kosala, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng 

năm trăm vị, nay đã đến Sàlavatikà. Những tiếng đồn 

tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: 

"Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, 

Phật, Thế Tôn. Ngài đã tự chứng ngộ thế giới này với 

Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với các chúng 

Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, tự 

mình chứng ngộ với thắng trí rồi hiển thị cho mọi 

loài được biết. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung 

thiện, hậu thiện, trình bày phạm hạnh hoàn toàn đầy 

đủ, thanh tịnh. Lành thay, nếu được yết kiến một vị 

A-la-hán như vậy". 

4. Bà-la-môn Lohicca nói với Bhesika, người hớt 

tóc: 

- "Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn 

Gotama thay mặt ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có 

được ít bệnh ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc 

trú không: "Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Lohicca hỏi 

thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí 

lực sung mãn, lạc trú không?" và nói thêm: "Mong 

Thế Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai 
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đến dùng cơm cùng với đại chúng Tỷ-kheo!". 

5. - Tôn giả, xin vâng! 

Bhesika người hớt tóc vâng theo lời của Bà-la-môn 

Lohicca đến với Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 

Sau khi ngồi xuống một bên. Bhesika người hớt tóc 

bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm "Thế 

Tôn có được ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung 

mãn, lạc trú không?" và nói thêm: "Mong đức Thế 

Tôn nhận lời mời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai 

đến dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo". 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

6. Bhesika, người hớt tóc, được biết Thế Tôn nhận 

lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 

hữu hướng về Ngài, đi đến Bà-la-môn Lohicca, khi 

đã đến, liền thưa với Bà-la-môn Lohicca: 

- Tôn giả, chúng tôi đã thay mặt Tôn giả thưa với Thế 

Tôn: "Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn Lohicca hỏi thăm 

Thế Tôn Gotama có được ít bệnh, ít não, khinh an, 

khí lực sung mãn không" và nói thêm: "Mong Thế 

Tôn nhận lời của Bà-la-môn Lohicca sáng mai đến 

dùng cơm với đại chúng Tỷ-kheo" và Thế Tôn nhận 
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lời. 

7. Rồi Bà-la-môn, Lohicca sau khi đêm ấy đã mãn, 

làm sẵn sàng tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng 

và loại mềm rồi nói với Bhesika, người hớt tóc: 

- Này thiện nhân Bhesika, hãy đi đến Sa-môn 

Gotama, khi đã đến, hãy báo giờ cho Sa-môn 

Gotama: "Bạch Thế Tôn, cơm đã sẵn sàng". 

- Tôn giả, xin vâng! 

Bhesika người hớt tóc, vâng theo lời của Bà-la-môn 

Lohicca, đi đến Thế Tôn, khi đã đến, liền đảnh lễ Thế 

Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 

Bhesika người hớt tóc báo thời giờ cho Sa-môn 

Gotama: "Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn 

sàng". Khi ấy Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y 

bát và cùng với chúng Tỷ-kheo đi đến Sàlavatikà. 

8. Lúc bấy giờ, Bhesika, người hớt tóc, đang đi sau 

lưng Thế Tôn. Rồi Bhesika, người hớt tóc bạch Thế 

Tôn: 

- Bà-la-môn Lohicca có khởi lên ác kiến sau đây: "Ở 

đời có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện 

pháp, sau khi chúng được thiện pháp, không nên nói 

cho người khác biết, vì có ai lại làm giúp cho ai 
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được? Ví như một người, sau khi cắt sợi dây trói 

buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự 

thành tựu là ác pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp 

cho ai được "? Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn 

có thể giúp Bà-la-môn Lohicca trừ ác kiến ấy! 

- Này Bhesika, việc ấy có thể được. Này Bhesika, 

việc ấy có thể được. 

9. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại cư xá của Bà-la-môn 

Lohicca, khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-

la-môn Lohicca tự tay làm cho chúng Tỷ-kheo với 

đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món 

thượng vị, loại cứng loại mềm Bà-la-môn Lohicca, 

sau khi biết Thế Tôn dùng cơm xong, tay đã rời khỏi 

bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống 

một bên. Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Lohicca: 

- Này Lohicca, có thật chăng, Ngươi khởi lên ác kiến 

như sau: "Ở đời, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng 

được thiện pháp, sau khi chứng được thiện pháp, 

không nên nói cho người khác biết, vì có ai lại làm 

giúp cho ai được? Ví như một người sau khi cắt sợi 

dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác 

nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp. 

Vì có ai lại làm giúp cho ai được?" 

- Vâng phải, Tôn giả Gotama! 
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10. - Này Lohicca, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải 

Ngươi ở tại Sàlavatikà? 

- Vâng phải, Tôn giả Gotama! 

- Này Lohicca, nếu có người nói: "Bà-la-môn 

Lohicca sống ở Sàlavatikà. Hãy để Bà-la-môn 

Lohicca hưởng một mình mọi sản phẩm của 

Sàlavatikà, không cho một ai khác". Người nói vậy 

là người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào 

Ngươi, có phải không? 

- Tôn giả Gotama, là người gây chướng ngại. 

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người 

ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho 

những người kia? 

- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến 

lợi ích. 

- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an 

trú từ tâm hay an trú hại tâm? 

- Tôn giả Gotama, hại tâm! 

- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà 

kiến? 
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- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 

- Này Lohicca, Ta nói rằng, một người tà kiến sẽ 

sanh vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục 

hay súc sanh. 

11. Này Lohicca, ngươi nghĩ thế nào? Có phải vua 

Pasenadi Kosala (Ba-tư-nặc-câu-tát-la) ở tại Kasi , 

Kosala (Ca-Thi, Câu-tát-la) không? 

- Tôn giả Gotama, vâng phải! 

- Này Lohicca, nếu có người nói: "Vua Pasenadi 

Kosala sống ở Kasi-Kosala. Hãy để vua Pasenadi 

Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi - 

Kosala, không một ai khác". Người nói như vậy có 

phải là người gây chướng ngại cho những ai sống tùy 

thuộc vào vua Pasenadi Kosala, có phải không? 

- Tôn giả Gotama, là người đã gây chướng ngại. 

- Này Lohicca, đã là người gây chướng ngại, người 

ấy có phải là người có từ tâm nghĩ đến lợi ích cho 

những người kia hay là người không có từ tâm nghĩ 

đến lợi ích cho những người kia. 

- Tôn giả Gotama, là người không có từ tâm nghĩ đến 

lợi ích. 
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- Đã không có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an 

trú từ tâm hay an trú hại tâm? 

- Tôn giả Gotama, hại tâm! 

- Khi an trú hại tâm, như vậy là chánh kiến hay tà 

kiến? 

- Tôn giả Gotama, là tà kiến! 

- Này Lohicca, Ta nói rằng, một người tà kiến sẽ sanh 

vào một trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc 

sanh. 

12. Này Lohicca, nếu có người nói: "Bà-la-môn 

Lohicca sống ở Sàlavatikà. Hãy để Bà-la-môn 

Lohicca hưởng một mình mọi sản phẩm của 

Sàlavatikà, không cho một ai khác". Người nói vậy 

là người gây chướng ngại cho ai tùy thuộc vào 

Ngươi; đã là người gây chướng ngại, người ấy không 

có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm; 

và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến. 

13. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có người nói: "Ở 

đời có vị Sa-môn hay Bà-la-môn chứng được thiện 

pháp, sau khi chứng được thiện pháp, không nên nói 

cho người ta biết, vì có ai lại làm giúp cho ai được? 

Ví như một người cắt sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm 
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một sợi dây mới khác nữa. Ta nói sự thành tựu là ác 

pháp, tham pháp. Vì có ai lại làm giúp cho ai 

được?".  

- Người nói vậy gây chướng ngại cho những 

thiện nam tử đến với pháp luật do đức Như Lai 

giảng dạy và chứng được những quả vị thù 

thắng đặc biệt như Dự lưu, Nhất lai, Bất lai hay 

A-la-hán quả.  

- Người nói vậy cũng gây chướng ngại cho 

những vị đang làm cho thành tựu sự tái sanh 

lên các cõi trời để được sanh làm chư Thiên.  

- Đã là người gây chướng ngại, người ấy không 

có từ tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại 

tâm; và đã an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến.  

- Và này Lohicca, Ta nói rằng một người có tà 

kiến sẽ sanh vào một trong hai ác thú sau đây: 

địa ngục hay súc sanh. 

14. Này Lohicca, nếu có người nói: "Vua Pasenadi 

Kosala sống ở tại Kasi-Kosala. Hãy để vua Pasenadi 

Kosala hưởng một mình mọi sản phẩm của Kasi -

Kosala, không cho một ai khác". Người nói vậy là 

người gây chướng ngại cho ai sống tùy thuộc vào 
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người. Đã là người gây nguy hiểm, người ấy không 

tha thiết đến hạnh phúc. Đã không tha thiết đến hạnh 

phúc, người ấy an trú hại tâm; và an trú hại tâm tức 

thuộc về tà kiến. 

15. Đã như vậy, này Lohicca, nếu có ai nói: "Ở đời 

có vị Sa-môn chứng được thiện pháp, sau khi chứng 

được thiện pháp, không nên nói cho người khác, vì 

có ai lại làm giúp cho ai được? Ví như một người cắt 

sợi dây cũ trói buộc, lại tự làm một sợi dây mới khác 

nữa. Ta nói sự thành tựu ấy là ác pháp, tham pháp. 

Vì có ai lại làm giúp cho ai được?" Người nói vậy 

gây chướng ngại cho người thiện nam tử đến với 

pháp luật do đức Như Lai giảng dạy và chứng được 

những quả vị thù thắng đặc biệt như Dự lưu, Nhất 

lai, Bất lai hay A-la-hán quả. Người nói vậy gây 

nguy hiểm cho những vị đang làm cho thành tựu sự 

tái sanh lên các cõi trời để được sanh làm chư Thiên. 

Đã là người gây chướng ngại, người ấy không có từ 

tâm nghĩ đến lợi ích, người ấy an trú hại tâm; và đã 

an trú hại tâm tức thuộc về tà kiến". Và này Lohicca, 

Ta nói rằng một người có tà kiến sẽ sanh vào một 

trong hai ác thú sau đây: địa ngục hay súc sinh. 

16. Này Lohicca, ở đời có ba vị đạo sư đáng bị chỉ 

trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 

của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. 
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Thế nào là ba? 

Này Lohicca, ở đời có một vị đạo sư không chứng 

mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất gia, từ 

bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Không 

chứng được mục đích Sa-môn quả, vị này thuyết 

pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các 

người! Như thế này là hạnh phúc cho các người!" 

Những đệ tử này không nghe lời dạy của vị ấy, không 

để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất từ hiểu biết 

và sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo 

sư như vậy cần phải được khiển trách: "Đại đức 

không chứng mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất 

gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 

Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại 

đức thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi 

ích cho các người. Như thế này là hạnh phúc cho các 

người". Những đệ tử này không nghe lời dạy của Đại 

đức, không để tai ghi nhận, không trú tâm phát xuất 

từ hiểu biết và sống trái ngược với giáo pháp của vị 

bổn sư. Như người tán tỉnh cô gái muốn xa mình, hay 

ôm hôn cô gái muốn né mặt mình, ta nói cử chỉ ấy là 

ác pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai 

được?" 

Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ nhất đáng 

bị chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 
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của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. 

17. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không 

chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất 

gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 

Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này 

thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích 

cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 

người!". Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, 

lóng tai ghi nhận và trú tâm phát xuất từ hiểu biết, 

nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. 

Đạo sư như vậy cần phải được khiển trách; Đại đức 

không chứng mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất 

gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 

Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại 

đức thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi 

ích cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 

người". Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại đức, 

lóng tai ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, 

nhưng sống trái ngược với giáo pháp của vị bổn sư. 

Như người bỏ ruộng dưa của mình mà nghĩ đến việc 

nhổ cỏ cho ruộng của người. Ta nói cử chỉ ấy là ác 

pháp, tham pháp vì có ai lại làm giúp cho ai được?". 

Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ hai đáng bị 

chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 

của vị này chơn chánh, hợp pháp, không sai lầm. 
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18. Lại nữa, này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không 

chứng mục đích của Sa-môn quả mà mọi người xuất 

gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 

Không chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, vị này 

thuyết pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích 

cho các người! Như thế này là hạnh phúc cho các 

người". Những đệ tử này nghe lời dạy của vị ấy, lóng 

tai nghi nhận, trú tâm xuất phát từ hiểu biết, sống 

đúng với giáo pháp của vị bổn sư. Đạo sư như vậy 

cần phải được khiển trách: "Đại đức không chứng 

được mục đích Sa-môn quả mà Đại đức xuất gia, từ 

bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Không 

chứng được mục đích Sa-môn quả ấy, Đại đức thuyết 

pháp cho các đệ tử: "Như thế này là lợi ích cho các 

ngươi! Như thế này là hạnh phúc cho các ngươi!" 

Những đệ tử này nghe lời dạy của Đại đức, lóng tai 

ghi nhận, trú tâm phát xuất từ hiểu biết, sống đúng 

với giáo pháp của vị bổn sư. Như người cắt sợi dây 

cũ trói buộc, lại tự làm một sợi mới khác né mặt 

mình, ta nói cử chỉ ấy là ác pháp, tham pháp vì có ai 

lại làm giúp cho ai được?". (đoạn kinh đã bị in sai, 

và trên đây là đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp 

với ý nghĩa của các đoạn 16, 17) 

Này Lohicca, như vậy là hạng đạo sư thứ ba đáng bị 

chỉ trích và ai chỉ trích đạo sư như vậy, sự chỉ trích 

của vị này chơn chánh, hợp pháp, không lỗi lầm. 
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19. Khi nghe nói như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch 

đức Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, ở đời có vị đạo sư nào không đáng 

bị chỉ trích? 

- Này Lohicca, ở đời có vị đạo sư không đáng bị chỉ 

trích. 

- Tôn giả Gotama, ở đời, thế nào là đạo sư không 

đáng bị chỉ trích? 

- Này Lohicca, ở đời, đức Như Lai xuất hiện, là bậc 

A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 

Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 

Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... (như 

kinh Sa-môn Quả, số 40 - 74, với những thay đổi cần 

thiết). 

54. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân 

hoan sanh, do hân hoan, nên hoan hỷ sanh; do tâm 

hoan hỷ, thân được khinh an, do thân khinh an, lạc 

thọ sanh, do lạc thọ, tâm được định tĩnh Tỷ-kheo ly 

dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một 

trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Tỷ-

kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn 

đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 

chỗ nào trên toàn thân không hỷ lạc do ly dục sanh 
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ấy thấm nhuần. 

55. Này Lohicca, như một người hầu tắm lão luyện 

hay đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong 

thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột 

ấy thấm nhuần nước ướt trào trộn với nước ướt, thấm 

ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy 

thành giọt - cũng vậy này Lohicca, Tỷ-kheo thấm 

nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy trên thân 

mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 

trên toàn thân, không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy 

thấm nhuần. 

Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được 

quả vị thù thắng đặc biệt ấy, thời này Lohicca, vị đạo 

sư không đáng bị chỉ trích. Và ai chỉ trích một vị đạo 

sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thực, không 

chân chánh, không hợp pháp, và có lỗi lầm. 

56. Này Lohicca, lại nữa, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 

chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 

định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm... 

thiền thứ ba... chứng và trú thiền thứ tư (như kinh Sa-

môn Quả, số 77 - 84, với những thay đổi cần thiết). 

Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được 

quả vị thù thắng đặc biệt ấy, thời này Lohicca, vị đạo 

sư như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích 
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một vị đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác 

thật, không chân chánh, không hợp pháp, và có lỗi 

lầm. 

62. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 

không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 

chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng 

tâm đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật, "Đây là 

khổ"... không có đời sống nào khác nữa (như kinh 

Sa-môn Quả, số 97 - 98). 

Này Lohicca, đệ tử của vị đạo sư nào chứng được 

quả vị thù thắng đặc biệt ấy, này Lohicca, vị đạo sư 

như vậy không đáng bị chỉ trích, và ai chỉ trích một 

đạo sư như vậy, sự chỉ trích ấy sẽ không xác thật, 

không chơn chánh, không hợp pháp, và có lỗi lầm! 

78. Khi nghe như vậy, Bà-la-môn Lohicca bạch đức 

Thế Tôn: 

- Như người nắm được tóc của một người sắp sửa rơi 

vào vực thẳm của địa ngục, nhắc bổng và đặt người 

ấy trên đất liền, cũng vậy Tôn giả Gotama đã nắm 

được tóc khi con sắp sửa rơi vào vực thẳm của địa 

ngục, nhắc bổng và đặt con trên đất liền. Thật vi diệu 

thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả 

Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại 

những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
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che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 

sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể 

thấy sắc. Cũng vậy Chánh pháp đã được đức Thế Tôn 

dùng nhiều phương tiện trình bày, nay con xin quy y 

đức Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 

Mong đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay trở đi 

cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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12 Quan điểm đáng bị chỉ trích về Nghiệp 

của ngoại đạo - Kinh SỞ Y XỨ – Tăng 

I, 310 

 

SỞ Y XỨ – Tăng I, 310 

 

 Này các Tỷ-kheo, có ba y xứ này của ngoại đạo, 

dầu có bị các bậc Hiền giả cật vấn, nạn vấn lý do, 

thảo luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền 

thống về vô vi (không hành động).  

Thế nào là ba?  

- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 

thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có cảm 

giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay không 

khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp quá 

khứ".  

- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 

thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm 

có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 

hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân một 

tạo hóa tạo ra".  

- Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, 

thuyết pháp như sau, chấp kiến như sau: "Phàm 

có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ 
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hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không 

nhân, không duyên". 

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 

Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 

“Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ 

lạc, khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do 

nhân nghiệp quá khứ". Đối với các vị ấy, Ta đến 

và nói: "Chư Tôn giả, có thật chăng, Chư Tôn giả 

có thuyết như sau, chấp kiến như sau: "Phàm có 

cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, khổ hay 

không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân nghiệp 

quá khứ? "”. 

Được Ta hỏi Như vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như 

vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 

giả, do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người sát 

sanh; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người 

lấy của không cho; do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở 

thành người không Phạm hạnh; do nhân nghiệp quá 

khứ, sẽ trở thành người nói láo; do nhân nghiệp quá 

khứ, sẽ trở thành người nói hai lưỡi; do nhân nghiệp 

quá khứ, sẽ trở thành người ác khẩu; do nhân nghiệp 

quá khứ, sẽ trở thành người nói lời phù phiếm; do 

nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tham lam; 

do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người tâm sân; 
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do nhân nghiệp quá khứ, sẽ trở thành người theo tà 

kiến".  

Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 

nghiệp quá khứ là lý do kiên thực, với những người 

ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không 

có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là việc không 

nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 

không cần phải làm không được tìm thấy là chân 

thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 

áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 

sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ nhất của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 

Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 

"Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, 

khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do nhân 

một tạo hóa tạo ra". Ta đến họ và nói: "Chư Tôn 

giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 

có chấp kiến như sau: “Phàm có cảm giác gì, con 

người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không 

lạc, tất cả đều do nhân một tạo hóa tạo ra? ” ".  

Được Ta hỏi vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như vậy". 

Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 

giả, do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở thành người 
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sát sanh … Do nhân một vị tạo hóa tạo ra, sẽ trở 

thành người theo tà kiến".  

Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 

vị tạo hóa tạo ra là lý do kiên thực, với những người 

ấy sẽ không có ước muốn, không có tinh tấn, không 

có "Đây là việc phải làm", hay "Đây là việc không 

nên làm". Như vậy, sự cần thiết cần phải làm hay 

không cần phải làm, không được tìm thấy là chân 

thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-môn không thể 

áp dụng đúng pháp cho các Ông được, vì các Ông 

sống thất niệm và với các căn không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ hai của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy. 

 Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với các vị Sa-môn, 

Bà-la-môn, thuyết như sau, chấp kiến như sau: 

"Phàm có cảm giác gì, con người này lãnh thọ lạc, 

khổ hay không khổ, không lạc, tất cả đều do không 

nhân không duyên". Ta đến họ và nói: "Chư Tôn 

giả, có thật chăng, Chư Tôn giả có thuyết như sau, 

có chấp kiến như sau: “ Phàm có cảm giác gì, con 

người này lãnh thọ lạc, khổ hay không khổ, không 

lạc, tất cả đều do không nhân, không duyên? ” ". 

Được Ta hỏi như vậy, họ trả lời: "Thưa phải, có như 

vậy". 
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Ta nói với họ như sau: "Như vậy, thời theo các Tôn 

giả, do không nhân không duyên, sẽ trở thành người 

sát sanh … Do không nhân không duyên, sẽ trở thành 

người theo tà kiến".  

Nhưng này các Tỷ-kheo, với những ai trở lại dựa vào 

không nhân, không duyên là lý do kiên thực, với 

những người ấy, sẽ không có ước muốn, không có 

tinh tấn, không có "Đây là việc phải làm", hay "Đây 

là việc không phải làm". Như vậy, sự cần thiết cần 

phải làm hay không cần phải làm, không được tìm 

thấy là chân thực, là đáng tin cậy, thời danh từ Sa-

môn không thể áp dụng đúng pháp cho các Ông 

được, vì các Ông sống thất niệm và với các căn 

không hộ trì. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, đây là sự chỉ trích đúng 

pháp thứ ba của Ta đối với các vị Sa-môn, Bà-la-

môn có thuyết như vậy, có chấp kiến như vậy.  

Này các Tỷ-kheo, đây là ba y xứ của ngoại đạo, dù 

có được các bậc Tôn giả cật vấn, nạn vấn lý do thảo 

luận, vẫn kiên trì trong quan điểm truyền thống về 

vô vi (không hành động). 

Và này các Tỷ-kheo, đây là pháp Ta thuyết giảng, 

không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có 

tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 

quở trách.  
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp Ta thuyết giảng, 

không bị chỉ trích, không bị uế nhiễm, không có tội 

lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí quở 

trách?  

- Sáu giới này, là pháp Ta thuyết giảng, không 

bị... quở trách. 

- Sáu xúc xứ này, là pháp Ta thuyết giảng, 

không bị... quở trách. 

- Mười tám ý cận hành này, là pháp Ta thuyết 

giảng, không bị quở trách 

- Bốn Thánh đế này, là pháp Ta thuyết giảng, 

không bị... quở trách. 

Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp Ta thuyết 

giảng… có trí quở trách, được nói đến như vậy. Do 

duyên gì được nói đến?  

- Này các Tỷ-kheo, có sáu giới này: địa giới, 

thủy giới, phong giới, hỏa giới, không giới, 

thức giới.  

- Sáu giới này, này các Tỷ-kheo, là pháp được 

Ta thuyết giảng, không bị chỉ trích, không bị uế 

nhiễm, không có tội lỗi, không bị các Sa-môn, 

các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được 

nói đến, chính do duyên này đã được nói đến.  

Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, là pháp ta 

thuyết giảng … không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn 
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có trí quở trách. Điều đã được nói đến, chính do 

duyên nào đã được nói đến?  

- Này các Tỷ-kheo, có sáu xúc xứ này: nhãn xúc 

xứ, nhĩ xúc xứ, tỷ xúc xứ, thiệt xúc xứ, thân xúc 

xứ, ý xúc xứ.  

- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, được Ta 

thuyết giảng..... không bị các Sa-môn, các Bà-

la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói đến, 

chính do duyên này đã được nói đến. 

Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, là 

pháp được Ta thuyết giảng......không bị các Sa-môn, 

các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được nói 

đến, chính do duyên nào đã được nói đến?  

- Khi con mắt thấy sắc, tư tưởng hướng về và 

đến gần sắc, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến 

gần sắc, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến gần 

sắc, làm y xứ cho xả.  

- Khi tai nghe tiếng, tư tưởng hướng về và đến 

gần tiếng, làm y xứ cho hỷ, hướng về và đến 

gần tiếng, làm y xứ cho ưu, hướng về và đến 

gần tiếng, làm y xứ cho xả. Khi mũi ngửi 

hương … khi lưỡi nếm vị … khi thân cảm xúc 

… khi ý nhận thức pháp, tư tưởng hướng về và 

đến gần pháp, làm y xứ cho hỷ, hướng về và 

đến gần pháp, làm y xứ cho ưu, hướng về và 

đến gần pháp, làm y xứ cho xả.  
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- Có mười tám ý cận hành này, này các Tỷ-kheo, 

được Ta thuyết giảng … không bị các Sa-môn, 

các Bà-la-môn có trí quở trách. Điều đã được 

nói đến, chính do duyên này đã được nói đến. 

Bốn Thánh đế này, này các Tỷ-kheo, được Ta thuyết 

giảng … không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 

quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên nào 

đã được nói đến?  

 Do chấp thủ Sáu giới, nên có Nhập thai.  

 Do có nhập thai, nên có Danh sắc.  

 Do duyên danh sắc, nên có Sáu xứ.  

 Do duyên sáu xứ, nên có xúc.  

 Do duyên xúc, nên có thọ.  

 Với người có cảm thọ, này các Tỷ-kheo, Ta nêu 

rõ: "Đây là Khổ", Ta nêu rõ: "Đây là Khổ tập", 

Ta nêu rõ: "Đây là Khổ diệt", Ta nêu rõ: "Đây 

là con Đường đưa đến Khổ diệt". 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Khổ Thánh đế?  

 Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là 

khổ, sầu, bi, khổ, ưu não là khổ. Điều mong cầu 

không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là 

khổ. Này các Tỷ-kheo, đây là Khổ Thánh đế. 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ 

tập?  
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- Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 

duyên sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ 

duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 

duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 

sanh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Như 

vầy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này 

các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ tập. 

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về Khổ 

diệt?  

- Do vô minh diệt không có tàn dư, nên các hành 

diệt.  

- Do hành diệt, nên thức diệt. Do thức diệt nên 

danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. 

Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên 

thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 

thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 

nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, 

bi, khổ, ưu não đều diệt. Như vầy là sự đoạn 

diệt toàn bộ của khổ uẩn này. Này các Tỷ-kheo, 

đây gọi là Thánh đế về Khổ diệt.  

 Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Thánh đế về con 

Đường đưa đến Khổ diệt?  

- Đây là Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri 

kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 

chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
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định. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Thánh đế về 

con Đường đưa đến Khổ diệt. 

Bốn Thánh đế này, này các Tỷ-kheo, do Ta thuyết 

giảng, không bị chỉ trích, không có uế nhiễm, không 

có tội lỗi, không bị các Sa-môn, các Bà-la-môn có trí 

quở trách. Điều đã được nói đến, chính do duyên này 

được nói đến. 
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13 Thán phục - Kinh HẠNH CON CHÓ 

– 57 Trung II, 115 

 

KINH HẠNH CON CHÓ 

(Kukkuravatika suttam) 

 – Bài kinh số 57 – Trung II, 115 

  

Như vầy tôi nghe.  

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya 

Haliddavasana là tên một thị trấn của dân chúng 

Koliya.  

Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, và lõa 

thể Seniya, hành trì hạnh con chó, cùng đi đến Thế 

Tôn. Sau khi đến Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 

con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn 

lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, nói lời hỏi 

thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên lời hỏi thăm thân 

hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngồi chõ hỏ như con 

chó. Sau khi ngồi một bên, Punna Koliyaputta, hành 

trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn:  
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- Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con 

chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng 

xuống đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong 

một thời gian dài, vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận 

mạng ông ấy thế nào?  

- Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 

Ta nữa.  

Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba Punna 

Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya hành trì hạnh con 

chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng 

dưới đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong 

một thời gian dài, vậy sanh thú ông ấy thế nào, vận 

mạng ông ấy thế nào?  

- Này Punna, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu 

hỏi) của Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy 

dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa". Tuy vậy, Ta sẽ trả 

lời cho Ông:  

 Ở đây, này Punna, người nào hành trì hạnh con 

chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới 

con chó một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì 

tâm con chó một cách hoàn toàn viên mãn, 

hành trì uy nghi con chó một cách hoàn toàn 
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viên mãn, sau khi thân hoại mạng chung sẽ 

sanh thân hữu cùng với các loài chó.  

 Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, 

hạnh này, khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, 

ta sẽ sanh thành chư Thiên này, hay chư Thiên 

khác", thời này Punna, đối với kẻ có tà kiến, Ta 

nói có một trong hai sanh thú như sau: địa ngục 

hay bàng sanh.  

 Như vậy, này Punna, nếu hạnh con chó được 

thành tựu, thời được sanh trong loài chó, 

nếu không được thành tựu, thời được sanh 

trong địa ngục.  

Khi được nói vậy, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con 

chó, khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với 

Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò:  

- Này Punna, Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của 

ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, 

chớ có hỏi Ta nữa". 

- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời 

Thế Tôn nói về con. Nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã 

chấp nhận và hành trì hạnh con chó này trong một 

thời gian dài.  
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- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 

con bò này, đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò 

này, trong một thời gian dài, vậy sanh thú của ông ấy 

thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào?  

- Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 

Ta nữa.  

Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, lõa thể Seniya, 

hành trì hạnh con chó, bạch Thế Tôn:  

- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta này đã chấp 

nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian 

dài, vậy sanh thú của ông ấy thế nào, vận mạng của 

ông ấy thế nào?  

- Này Seniya, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu 

hỏi) của Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy 

dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa". Tuy vậy ta sẽ trả 

lời cho Ông:  

 Ở đây, này Seniya, người nào hạnh trì hạnh con 

bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới 

con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì 

tâm con bò một cách hoàn toàn viên mãn, hành 

trì uy nghi con bò một cách hoàn toàn viên 

mãn, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 

thân hữu cùng với các loài bò.  
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 Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, 

hạnh này, khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, 

ta sẽ sanh thành chư Thiên này hay chư Thiên 

khác", thời này Seniya, đối với kẻ có tà kiến, 

Ta nói có một trong hai sanh thú như sau: địa 

ngục hay bàng sanh.  

 Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được 

thành tựu, thời được sanh trong loài bò, nếu 

không được thành tựu, thời được sanh trong 

địa ngục.  

Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 

con bò, khóc than, chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói 

với lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó:  

- Này Seniya, Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của 

Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại 

đây, chớ có hỏi Ta nữa". 

- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời 

Thế Tôn nói về con. Nhưng vì, bạch Thế Tôn, con đã 

chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời 

gian dài.  

Bạch Thế Tôn, con có lòng tin tưởng đối với Thế 

Tôn: Thế Tôn có thể thuyết pháp cho con để con có 
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thể từ bỏ hạnh con bò này và để lõa thể Seniya, hành 

trì hạnh con chó, có thể bỏ hạnh con chó này.  

- Này Punna, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.  

Punna Koliyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 

như sau:  

 Này Punna có bốn loại nghiệp này, Ta đã tự 

chứng tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là 

bốn?  

 Này Punna, có nghiệp đen (đưa đến) quả báo 

đen,  

 Này Punna, có nghiệp trắng (đưa đến) quả báo 

trắng,  

 Này Punna, có nghiệp đen trắng (đưa đến) quả 

báo đen trắng,  

 Này Punna, có nghiệp không đen trắng (đưa 

đến) quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến 

sự đoạn tận các nghiệp.  

 Và này Punna, thế nào là nghiệp đen đưa đến quả 

báo đen?  
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 Ở đây, này Punna có người tạo ra thân hành có 

tổn hại, tạo ra khẩu hành có tổn hại, tạo ra ý 

hành có tổn hại.  

 Sau khi tạo ra thân hành có tổn hại, khẩu hành 

có tổn hại, ý hành có tổn hại, vị này được sanh 

vào thế giới có tổn hại.  

 Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại, vị này cảm 

xúc những cảm xúc có tổn hại.  

 Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, vị này 

cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất 

khổ thọ, như các chúng sanh trong địa ngục.  

 Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một 

chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng 

sanh ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của 

mình, và khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các 

cảm xúc kích thích mình.  

 Do vậy, này Punna, Ta nói: "Các chúng sanh 

là thừa tự hạnh nghiệp (của mình)".  

Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp đen đưa đến 

quả báo đen. 

 Và này Punna, thế nào là nghiệp trắng đưa đến 

quả báo trắng?  
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 Ở đây, này Punna, có người làm thân hành 

không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn 

hại, làm ý hành không có tổn hại.  

 Sau khi làm thân hành không có tổn hại, khẩu 

hành không có tổn hại, ý hành không có tổn hại, 

vị này được sanh vào thế giới không có tổn hại.  

 Vì phải sanh vào thế giới không có tổn hại, vị 

này cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại.  

 Do cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại, 

vị này cảm thọ những cảm thọ không có tổn 

hại, thuần nhất lạc thọ, như chư Thiên 

Subhakinha (Biến Tịnh thiên).  

 Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một 

chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh 

ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình; và 

khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc 

kích thích chúng sanh ấy.  

 Do vậy, này Punna, Ta nói: "Các chúng sanh là 

thừa tự hạnh nghiệp (của mình)".  

Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp trắng đưa 

đến quả báo trắng.  

 Và này Punna, thế nào là nghiệp đen trắng đưa 

đến quả báo đen trắng?  
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 Ở đây, này Punna, có người làm các thân hành 

có tổn hại và không tổn hại, các khẩu hành có 

tổn hại và không tổn hại, các ý hành có tổn hại 

và không tổn hại.  

 Sau khi làm các thân hành có tổn hại và không 

tổn hại, khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, 

ý hành có tổn hại và không tổn hại, vị này được 

sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại.  

 Vì phải sanh vào thế giới có tổn hại và không 

tổn hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn 

hại và không tổn hại.  

 Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và 

không tổn hại, vị này cảm thọ những cảm thọ 

có tổn hại và không tổn hại, có lạc thọ khổ thọ 

xen lẫn, như một số loài Người, một số chư 

Thiên và một số chúng sanh trong đọa xứ.  

 Như vậy, này Punna là sự sanh khởi của một 

chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh 

ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình; và 

khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc 

kích thích chúng sanh ấy.  

 Do vậy, này Punna, Ta nói: "Các chúng sanh là 

thừa tự hạnh nghiệp (của mình)".  
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Như vậy này Punna, được gọi là nghiệp đen trắng 

đưa đến quả báo đen trắng.  

 Và này Punna, thế nào là nghiệp không đen trắng, 

đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến 

sự đoạn tận các nghiệp?  

 Ở đây, này Punna, chỗ nào có ý chí (Cetana: 

Tư tâm sở) đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả 

báo đen, chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp trắng 

đưa đến quả báo trắng, chỗ nào có ý chí đoạn 

trừ nghiệp đen trắng đưa đến quả báo đen trắng. 

Ở đây, này Punna, chỗ nào có ý chí như vậy, 

này Punna, được gọi là nghiệp không đen trắng 

đưa đến quả báo không đen trắng, nghiệp đưa 

đến sự đoạn tận các nghiệp.  

Này Punna, bốn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng tri, 

chứng ngộ và tuyên thuyết.  

Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 

con bò bạch Thế Tôn:  

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 

bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng 

lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 

gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc 

hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 



 

197 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 

được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải 

thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 

chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm 

cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời 

quy ngưỡng.  

Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, bạch Thế 

Tôn:  

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, 

bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng 

lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 

gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc 

hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 

có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 

được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải 

thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 

chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn cho con được 

xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới.  

- Này Seniya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn 

xuất gia, muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này 

phải sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng 

biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho 

thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận 

thấy ở đây là tánh con người sai biệt nhau.  
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- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại 

đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp 

và luật này, phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sống 

bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho 

xuất gia, cho thọ đại giới, để thành vị Tỷ-kheo, thời 

con sẽ xin sống biệt trú bốn năm. Sau khi sống biệt 

trú bốn năm, nếu chư Tỷ-kheo đồng ý, mong chư Tỷ-

kheo hãy xuất gia cho con, thọ đại giới cho con để 

thành vị Tỷ-kheo.  

Và lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, được xuất 

gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới 

không bao lâu, Tôn giả Seniya sống một mình an 

tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không 

bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà con 

cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 

không gia đình hướng đến. Ðó là vô thượng phạm 

hạnh ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, chứng 

ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, 

Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 

đời này sẽ không có đời sống khác nữa". Và Tôn giả 

Seniya trở thành một vị A-la-hán nữa.  

 

 

 

-  
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14 Thán phục - Kinh SANGÀRAVA – 

Tăng I, 301 

 

SANGÀRAVA – Tăng I, 301 

 

1-7 

1. - Rồi có Bà-la-môn Sangàrava đi đến Thế Tôn, … 

ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Sangàrava bạch Thế 

Tôn:  

- Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi làm lễ tế đàn và 

khuyên các người khác làm lễ tế đàn. Ở đây, thưa 

Tôn giả Gotama, ai làm lễ tế đàn và ai khuyên các 

người khác làm lễ tế đàn, tất cả đều thực hành con 

đường đưa đến công đức cho nhiều người, tức là kết 

quả của tế đàn. Thưa Tôn giả Gotama, ai xuất gia, 

từ bỏ gia tộc, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 

chỉ nhiếp phục một tự ngã của mình, chỉ an tịnh một 

tự ngã của mình, chỉ làm cho một tự ngã chứng được 

Niết-bàn. Như vậy, người ấy thực hành con đường 

đưa đến công đức chỉ có một mình, tức là kết quả 

của sự xuất gia.  

- Vậy này Bà-la-môn, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Ông 

kham nhẫn như thế nào, hãy như vậy trả lời. Ông 

nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, ở đây, Thế Tôn xuất 

hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
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Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 

Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 

Tôn. Vị ấy nói như sau: "Đây là con đường, đây là 

đạo lộ, nhờ thực hành con đường này, Ta đã thể nhập 

vô thượng Phạm hạnh, tự mình với thắng trí, chứng 

đạt, an trú và tuyên thuyết. Các Người hãy đến! Hãy 

như vậy thực hành! Các Người sẽ thể nhập vô thượng 

Phạm hạnh, tự mình với thắng trí, chứng đạt và an 

trú". Như vậy, vị Đạo sư này thuyết pháp, và các 

người khác như thật hành trì. Số người như vậy là 

hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn. Ông nghĩ thế 

nào, này Bà-la-môn, sự việc là như vậy, thời con 

đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng chỉ đến 

một người hay ảnh hưởng đến nhiều người, tức là kết 

quả của sự xuất gia?  

- Sự việc này là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, con 

đường đưa đến công đức này là ảnh hưởng đến nhiều 

người tức là kết quả của sự xuất gia. 

2. Được nghe nói như vậy, Tôn giả Ànanda nói với 

Bà-la-môn Sangàrava:  

- Trong hai con đường, con đường nào, Ông có thể 

kham nhẫn là giản dị hơn, ít khó chịu hơn, kết quả 

lớn hơn và lợi ích hơn?  

Được nói như vậy, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn 

giả Ànanda:  
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- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đối 

với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. 

Lần thứ hai, Tôn giả Ànanda nói với Bà-la-môn 

Sangàrava:  

- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: 

"Những ai là đáng đảnh lễ, hay những ai là đáng tán 

thán? "Này Bà-la-môn, như thế này Ta hỏi Ông: 

"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 

đường nào Ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít 

khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?" 

Lần thứ hai, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả 

Ànanda:  

- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đối 

với tôi là đáng đảnh lễ và đáng tán thán. 

Lần thứ ba, Tôn giả Ànanda nói với Bà-la-môn 

Sangàrava:  

- Này Bà-la-môn, Ta không hỏi Ông như vậy: 

"Những ai là đáng kính lễ, hay những ai là đáng tán 

thán? "Này Bà-la-môn, như thế này Ta hỏi Ông: 

"Này Bà-la-môn, trong hai con đường này, con 

đường nào Ông có thể kham nhẫn là giản dị hơn, ít 

khó chịu hơn, kết quả lớn hơn, lợi ích lớn hơn?" 

Lần thứ ba, Bà-la-môn Sangàrava nói với Tôn giả 

Ànanda:  
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- Như Tôn giả Gotama và Tôn giả Ànanda, cả hai đối 

với tôi là đáng kính lễ và đáng tán thán. 

3. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Cho đến lần thứ 

ba, Bà-la-môn Sangàrava, được hỏi một câu đúng 

pháp lại tránh né, không trả lời. Vậy Ta hãy giải tỏa 

việc này". 

Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Sangàrava:  

- Này Bà-la-môn, câu chuyện gì đã khởi lên hôm nay 

trong cung điện Nhà Vua, khi hội chúng nhà vua ngồi 

tụ họp lại?  

- Thưa Tôn giả Gotama, hôm nay, trong cung điện 

nhà vua, câu chuyện như sau đã khởi lên, khi hội 

chúng nhà vua ngồi tụ họp lại: "Thuở xưa, các Tỷ-

kheo ít hơn, nhưng nhiều hơn là các pháp thượng 

nhân, các thần thông thần biến được thị hiện. Ngày 

nay, các Tỷ-kheo nhiều hơn, nhưng ít hơn là các 

pháp thượng nhân, các thần thông thần biến được 

thị hiện." Thưa Tôn giả Gotama, đấy là câu chuyện 

đã khởi lên hôm nay trong cung điện nhà vua, khi hội 

chúng nhà vua ngồi tụ họp lại. 

4. Này Bà-la-môn, có ba loại thần thông. Thế nào là 

ba?  

- Thần thông biến hóa,  

- Thần thông ký thuyết,  

- Thần thông giáo hóa. 
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Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông biến hóa?  

 Ở đây, này Bà-la-môn, có người chứng được 

các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, 

nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, đi 

ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 

không, độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền như ở 

trong nước, đi trên nước, không nứt rẽ ra như trên đất 

liền, ngồi kiết già, đi trên hư không như con chim, 

với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 

vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy, có thể tự thân 

bay đến cõi Phạm Thiên. 

5. Và này Bà-la-môn, thế nào là thần thông ký 

thuyết?  

- Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ 

tướng: "Như vầy là ý của Ông, như thế này là 

ý của Ông, như thế này là tà tâm của Ông". Nếu 

vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, 

không có gì khác. 

- Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không 

nhờ tướng, nhưng nghe tiếng của loài Người 

hay của phi nhân, hay của Chư Thiên, liền nói 

lên: "Như vầy là ý của Ông, như thế này là ý 

của Ông, như thế này là tâm của Ông". Nếu vị 

ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là như vậy, không 

có gì khác. 
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- Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên không 

nhờ tướng, cũng không nhờ nghe tiếng của loài 

Người hay loài phi nhân, hay Chư Thiên mà 

nói lên, nhưng sau khi nghe được tiếng trình 

bày rõ ràng và có suy tư; sau khi suy tầm và 

suy tư liền nói lên: "Như vậy là ý của Ông, như 

thế này là ý của Ông, như thế này là tâm của 

Ông". Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 

như vậy, không có gì khác. 

- Ở đây, này Bà-la-môn, có người không nói lên 

nhờ tướng, không nói lên nhờ nghe tiếng của 

loài Người, hay phi nhân, hay Chư Thiên, 

không nói lên sau khi nghe được tiếng trình bày 

rõ ràng và có suy tư, sau khi suy tầm và suy tư. 

Nhưng thành tựu định không tầm không tứ, với 

tâm (của mình) biết rõ tâm của người khác tùy 

theo hành ý của vị Tôn giả này hướng đến chỗ 

nào, thời tâm của vị này lập tức suy tầm đến 

chỗ ấy. Nếu vị ấy nói lên có nhiều, cũng chỉ là 

như vậy, không có gì khác. Này Bà-la-môn, 

đây gọi là thần thông ký thuyết. 

6. Và như thế nào, này Bà-la-môn, là thần thông giáo 

hóa?  

Ở đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như sau: 

"Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như vậy! 

Hãy tác ý như thế này, chớ tác ý như vậy! Hãy từ bỏ 
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cái này! Hãy đạt đến cái này và an trú!". Này Bà-la-

môn, đây gọi là thần thông giáo hóa. Này Bà-la-môn, 

có ba loại thần thông này.  

Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận 

loại thần thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn?  

- Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thần thông 

này: Ở đây có người chứng được nhiều loại 

thần thông, một thân hiện ra nhiều thân … Có 

thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Loại thần 

thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 

thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai 

làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông 

ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem 

tánh chất như là huyễn hóa.  

- Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: 

Ở đây có người nhờ tướng nói lên …sau khi 

nghe tiếng chư Thiên.....sau khi nghe tiếng 

trình bày rõ ràng và có suy tư..... Với tâm của 

mình, rõ biết tâm của người khác. Loại thần 

thông này, thưa Tôn giả Gotama, ai làm loại 

thần thông ấy, người ấy tự kinh nghiệm lấy. Ai 

làm thần thông ấy, tự mình có được thần thông 

ấy. Loại thần thông này, đối với tôi, được xem 

tánh chất như là huyễn hóa.  

- Còn loại thần thông này, thưa Tôn giả Gotama: 

Ở đây có người giáo giới như sau: "Hãy suy 
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nghĩ như thế này … hãy đạt đến cái này và an 

trú". Loại thần thông này, thưa Tôn giả 

Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn và 

thù diệu hơn trong ba loại thần thông. 

Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Gotama! Thật là hy hữu, 

thưa Tôn giả Gotama! Vấn đề này được Tôn giả 

Gotama khéo nói như vậy, Chúng tôi thọ trì rằng Tôn 

giả Gotama có thành tựu cả ba loại thần thông này. 

Thật vậy, Tôn giả Gotama có thể chứng được nhiều 

loại thần thông … Thật vậy, Tôn giả Gotama thành 

tựu được định không tầm không tứ, với tâm của mình 

rõ biết tâm của người khác, tùy theo ý hành của vị 

Tôn giả này hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này 

lập tức suy tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama giáo giới 

như sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ 

như vậy! Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy 

từ bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 

7. Thật vậy, này Bà-la-môn, lời nói của ông trước 

như là chống Ta, sau xích lại gần Ta. Và Ta sẽ trả lời 

cho Ông. Này Bà-la-môn, ta chứng được nhiều loại 

thần thông … này Bà-la-môn, ta thành tựu được định 

không tầm không tứ, với tâm của mình rõ biết tâm 

của người khác, tùy theo ý hành của vị Tôn giả này 

hướng đến chỗ nào, thời tâm của vị này lập tức suy 

tầm đến chỗ ấy. Tôn giả Gotama có thể giáo giới như 

sau: "Hãy suy nghĩ như thế này, chớ suy nghĩ như 
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vậy. Hãy tác ý như vậy, chớ tác ý như vậy! Hãy từ 

bỏ cái này, hãy đạt đến cái này và an trú!". 

- Thưa Tôn giả Gotama, có một Tỷ-kheo nào khác, 

cũng thành tựu được ba loại thần thông này, 

ngoài Tôn giả Gotama?  

- Này Bà-la-môn, không phải chỉ có một trăm, hai 

trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn 

nữa là các Tỷ-kheo thành tựu được ba loại thần thông 

này. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, nay các Tỷ-kheo ấy 

hiện ở đâu?  

- Này Bà-la-môn, trong chúng Tỷ-kheo này. 

- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 

thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng những 

gì bị quăng ngã xuống, hay trình bày cái gì bị che 

kín, hay chỉ đường cho người bị lạc hướng, hay cầm 

đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy 

sắc. Cũng vậy, pháp được Tôn giả Gotama thuyết 

giảng với nhiều pháp môn. Con nay xin quy y Tôn 

giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả 

Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.   
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15 Thán phục - Kinh TỰ LÀM – Tăng 

III, 94 

 

TỰ LÀM –Tăng III, 94 

 

1. Rồi một vị Bà-la-môn đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 

nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, 

sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, 

liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-

la-môn ấy bạch Thế Tôn:  

2. - Thưa Tôn giả Gatama, tôi nói như sau, có tri kiến 

như sau: "Không có tự mình làm, không có người 

khác làm". 

- Này Bà-la-môn, Ta không bao giờ thấy, không bao 

giờ nghe lời nói như vậy, tri kiến như vậy. Sao người 

ta có thể tự mình bước tới, hay tự mình bước lui, lại 

có thể nói rằng: "Không có tự mình làm, không có 

người khác làm"? Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, 

có phát khởi giới hay không? (Có vần đề khởi sự bắt 

đầu không? ) 

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Nếu đã có sự khởi sự, thời các loài hữu tình có được 

nêu rõ là có khởi sự không?  

- Thưa có, thưa tôn giả. 
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- Này Bà-la-môn, đã có khởi sự, các loài hữu tình có 

được nêu rõ là có khởi sự, thời đây là tự mình làm, 

đây là người khác làm của các loài hữu tình. Ông 

nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, có sự khởi xuất giới... 

có sự khởi nhập giới... có sự nỗ lực giới... có sự kiên 

trì giới... có sự dõng tiến giới hay không?  

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, nếu đã có sự dõng tiến giới, thời 

các loài hữu tình có được nêu rõ là có sự dõng tiến 

giới không?  

- Thưa có, thưa Tôn giả. 

- Này Bà-la-môn, đã có sự dõng tiến giới, các loài 

hữu tình có được nêu rõ là có sự dõng tiến giới, thời 

đây là tự mình làm, đây là người khác làm của các 

loài hữu tình. Này Bà-la-môn, Ta không bao giờ 

thấy, không bao giờ nghe nói như vậy, tri kiến như 

vậy. Sao người ta lại có thể tự mình bước tới, tự mình 

bước lui lại có thể nói rằng: "Không có tự mình làm, 

không có người khác làm". 

- Thật vi diệu thay, Thưa Tôn giả Gotama! Thật hy 

hữu thay, thưa Tôn giả Gotama... Từ nay cho đến 

mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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16 Thán phục - Kinh UPAKA – Tăng II, 

165 

 

UPAKA – Tăng II, 165 

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Gijjhakùta. 

Rồi Upaka Mandikàputta đi đến Thế Tôn; sau khi 

đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Upaka Mandikàputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con nói như sau, con thấy như sau: 

"Ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như 

vậy, người ấy về mọi phương diện không thể bênh 

vực lập trường của mình, do không thể bênh vực lập 

trường của mình, người ấy đáng bị quở trách, đáng 

bị phạm tội".  

- Này Upaka, ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và 

tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện 

không thể bênh vực lập trường của mình, do không 

thể bênh vực lập trường của mình, người ấy đáng bị 

quở trách, đáng bị phạm tội! Này Upaka, Ông bắt 

đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, Ông 

về mọi phương diện không thể bênh vực lập trường 

của mình, do không thể bênh vực lập trường của 

mình, Ông đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội! 
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2. - Ví như, bạch Thế Tôn, một người bắt con vật của 

mình săn với một bẫy sập lớn, khi con vật thò đầu ra. 

Cũng vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn 

bằng chữ khi con vừa mới mở miệng (khi con vừa 

mới thò đầu ra). 

- Này Upaka, "Đây là bất thiện". Ta nêu rõ như vậy 

với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng 

thuyết pháp của Như Lai. "Đây là bất thiện!", này 

Upaka, bất thiện này cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ 

như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô 

lượng thuyết pháp của Như Lai. "Đây pháp bất thiện 

này cần phải đoạn tận". "Đây là thiện", này Upaka. 

Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng 

chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: "Đây là 

pháp thiện". Thiện pháp này cần phải tu tập. Này 

Upaka, Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô 

lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn: 

"Đây, pháp thiện này cần phải tu tập".  

3. Rồi Upaka Mandikàputta hoan hỷ tín thọ lời Thế 

Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 

thân hữu hướng về phía Ngài, rồi đi đến Ajàtasattu 

Vedehiputta, vua nước Magadha. Sau khi đến, 

Upaka tường thuật lại cho Ajàtasattu Vedehiputta, 

vua nước Magadha nghe tất cả cuộc đàm luận với 

Thế Tôn.  
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Được nghe nói vậy, Ajàtasattu Vedehiputta, vua 

nước Magadha phẫn nộ, không hoan hỷ nói với 

Upaka Mandikàputta: 

- Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này! Thật là lắm 

mồm, thật là kẻ liều mạng. Nghĩ rằng nó có thể nhiếc 

mắng Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

Hãy đi đi, này Upaka! Chớ để Ta thấy Ông nữa! 
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17 Thán phục - Kinh VACCHAGOTTA – 

Tăng I, 287 

 

VACCHAGOTTA – Tăng I, 287 

 

Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn, … Ngồi 

xuống một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn:  

- Tôi có được nghe, thưa Tôn giả Gotama, Sa-môn 

Gotama nói như sau: "Cần phải bố thí cho Ta, không 

cần bố thí cho người khác. Cần phải bố thí cho đệ tử 

của Ta, không cần bố thí cho đệ tử những người 

khác. Bố thí cho Ta có quả lớn, bố thí cho những 

người khác không có quả lớn. Bố thí cho các đệ tử 

của ta có quả lớn, bố thí cho những đệ tử của người 

khác không có quả lớn!". Thưa Tôn giả Gotama, 

những ai nói rằng Sa-môn Gotama nói như sau: "Cần 

phải bố thí cho Ta … không có được quả lớn!". 

Những người nói như vậy, có phải nói đúng lời nói 

của Tôn giả Gotama, không có xuyên tạc Tôn giả 

Gotama với điều không thật? Có phải họ nói như vậy 

là đúng pháp và thuận pháp, và những ai là người 

đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp,không 

có cơ hội để chỉ trích?  Họ không muốn xuyên tạc 

Tôn giả Gotama?  
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- Này Vaccha, những ai nói rằng Sa-môn nói như 

sau: "Cần phải bố thí cho Ta … có được quả lớn!", 

những người ấy không nói đúng với lời nói của ta, 

họ đã xuyên tạc Ta với điều không thật, họ đã nói 

láo.  

 Này Vaccha, ai ngăn chận người khác bố thí, 

người ấy tạo ra ba chướng ngại pháp và đánh cắp 

mất ba vật. Thế nào là ba?  

- Người ấy làm chướng ngại người cho không 

được công đức,  

- Người ấy ngăn chận người nhận không được 

bố thí,  

- Và tự ngã người ấy trước đã mất gốc, lại càng 

bị thương tổn hơn.  

Này Vaccha, ai ngăn chận người cho không bố thí 

người khác, tạo ra ba chướng ngại như vậy, và đánh 

cắp mất ba vật.  

 Này Vaccha, ta nói như sau:  

 "Những ai đổ đồ phế thải trên mâm bàn, hay 

đồ rửa chén bát vào hố phân hay hố rác rưởi 

(với ý nghĩ) để các loài hữu tình trong ấy nhờ 

đấy được ăn để sống". Do nhân duyên ấy, này 

Vaccha, Ta nói có đem lại công đức, còn nói gì 

đối với loài Người. 
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 Lại nữa, này Vaccha, Ta tuyên bố rằng, cho 

người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác 

giới không phải như vậy. Người có giới hạnh 

là người đã đoạn tận năm pháp và đã đầy đủ 

năm pháp. 

Thế nào là năm pháp đã được đoạn tận?  

- Dục tham đã được đoạn tận,  

- Sân đã được đoạn tận,  

- Hôn trầm thùy miên đã được đoạn tận,  

- Trạo hối đã được đoạn tận,  

- Nghi đã được đoạn tận. Năm pháp này đã được 

đoạn tận. 

Năm pháp nào đã được đầy đủ?  

- Đầy đủ vô học giới uẩn,  

- Đầy đủ vô học định uẩn,  

- Đầy đủ vô học tuệ uẩn,  

- Đầy đủ vô học giải thoát uẩn,  

- Đầy đủ vô học giải thoát tri kiến uẩn.  

Vị ấy được đầy đủ năm pháp này. Ở đây, Ta tuyên 

bố rằng, bố thí cho người đoạn tận năm pháp, đầy đủ 

năm pháp có quả lớn. 

Như trong một đàn bò,  

Có con đen, trắng, đỏ 
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Màu hung hay có đốm,  

Có con màu bồ câu 

Dầu con bò màu gì,  

Kiếm được con bò thuần,  

Con vật kéo sức mạnh,  

Đẹp, lanh và hăng hái,  

Mặc kệ nó màu gì,  

Liền mắc vào gánh nặng. 

 

Cũng vậy, giữa loài người,  

Dầu có sinh chỗ nào,  

Hoàng tộc, Bà-la-môn 

Thương gia, hay nô bộc,  

Kẻ không có giai cấp,  

Hay hạ cấp đổ phân,  

Giữa những người như vậy. 

Ai điều phục thuần thục,  

Ngay thẳng, đủ giới đức 

Nói thực, biết tàm quý,  

Sanh tử đã đoạn tận,  

Phạm hạnh được vẹn toàn 

Gánh nặng đã hạ xuống,  

Không còn bị trói buộc,  

Việc cần làm đã làm,  

Không còn bị lậu hoặc,  

Đã đến bờ bên kia,  

Không chấp pháp, tịch tịnh,  
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Phước điền ấy vô cấu. 

Quả lớn đáng cúng dường;  

Như kẻ ngu không biết,  

Thiếu trí, ít nghe nhiều,  

Chỉ bố thí bên ngoài,  

Không đến gần kẻ thiện,  

Những ai gần kẻ thiện,  

Có tuệ, tôn bực hiền 

Họ tin bậc Thiện Thệ,  

An trú tận gốc rễ. 

Sanh Thiên hay ở đây  

Được sanh gia đình tốt 

Bậc trí tuần tự tiến 

Chứng được cảnh Niết bàn. 

 

 

 



 

219 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

18 Thán phục - Kinh VAPPA – Tăng II, 

196 

 

VAPPA – Tăng II, 196 

1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 

Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử 

Vappa, đệ tử của Nigantha đi đến Tôn giả 

Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 

Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả 

Mahàmoggallàna nói với thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha đang ngồi một bên: 

- Ở đây, này Vappa, có thể có người với thân chế 

ngự, với lời chế ngự, với ý chế ngự, vô minh được 

viễn ly, minh được sanh khởi. Ông có thấy người ấy, 

do một nhân duyên nào, các lậu hoặc khiến họ cảm 

thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong 

tương lai? 

- Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ở đây 

thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa 

đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc 

khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên cho người 

ấy trong tương lai.  



 

220 NGOẠI ĐẠO 

 UẨN 

Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmoggallàna 

và Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở.  

2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền Tịnh đứng 

dậy đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên 

chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn 

giả Mahàmoggallàna: 

- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 

khi các Ông ngồi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa 

các Ông chưa được nói xong? 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, 

đệ tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có 

người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 

ngự, vô minh được viễn ly, minh được sanh khởi. 

Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các 

lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khổ có thể khởi lên 

cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi 

người nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có 

thể thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác 

nghiệp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do 

một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 

đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương 

lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 

Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 

chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến! 
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3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha: 

- Này Vappa, nếu Ông có thể chấp nhận điều Ông có 

thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác 

bỏ, và trong trường hợp Ông không có thể biết được 

ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vấn 

đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", 

thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta.  

- Bạch Thế Tôn, con có thể chấp nhận điều con có 

thể chấp nhận, và có thể bác bỏ điều đáng được bác 

bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được 

ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm 

về vấn đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là 

gì?", mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 

chúng ta. 

4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 

duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 

khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 

như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có 

nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 

còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc 

thường xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến 

sự héo mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, 

không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 

hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.  
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Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 

duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 

thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 

duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 

khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi 

người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn 

hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường 

xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 

mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 

thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 

thượng, được người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 

duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 

thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 

duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 

khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như 

vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có nơi 

người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn 
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hành động trước của người ấy, do cảm xúc thường 

xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 

mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 

thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 

thượng, được người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 

duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 

thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 

hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, 

vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, 

các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ấy không có với người 

ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành 

động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên 

được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn 

các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời 

gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 

được người trí tự mình giác hiểu.  

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 

duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 

thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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8.- Như vậy, này Vappa, với vị Tỷ-kheo có tâm được 

chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được 

chứng đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, 

không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai 

nghe tiếng…, khi mũi ngửi hương… khi lưỡi nếm 

vị… khi thân cảm xúc … khi ý thức tri pháp, không 

có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh 

giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 

thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận 

cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 

cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một 

cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy quán tri: 

"Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm 

thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành vắng lạnh".  

9. Ví như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 

hiện ra. Rồi có người đến cầm các cuốc và cái giỏ, 

chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, 

người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, 

người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 

phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 

người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 

miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người 

ấy phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau 

khi lấy lửa đốt, người ấy vun thành đống tro. Sau khi 

người ấy vun thành đống tro, người ấy sàng tro giữa 

gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
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cuốn đi. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên 

có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 

như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong 

tương lai, không thể sống lại được.  

Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chơn 

chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 

đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không 

có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 

tiếng…, khi mũi ngửi hương… khi lưỡi nếm vị… khi 

thân cảm xúc … khi ý thức tri pháp, không có ý đẹp, 

không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị 

ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 

biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân". 

Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 

mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 

của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng 

chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hỷ lạc, sẽ 

trở thành vắng lạnh".  

10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 

Nigantha bạch Thế Tôn: 

- Ví như, bạch Thế Tôn, một người mong ước được 

tài sản, lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không 

được tăng trưởng gì, trái lại chỉ được mệt nhọc và dự 

phần vào phiền muộn. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con 

cầu mong được lợi ích khi con hầu hạ kẻ ngu 
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Nigantha này. Con đã không được lợi ích gì, trái lại 

con chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn. 

Bắt đầu từ hôm này, bạch Thế Tôn, với lòng tin gì 

con đã có với kẻ ngu Nigantha, con sẽ sàng lòng tin 

ấy giữa gió lớn, hay để lòng tin ấy vào dòng nước 

lạnh cho nước cuốn đi.  

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 

nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 

con trọn đời quy ngưỡng!  
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19 Thán phục - Kinh VERANJÀ – Tăng 

III, 518 

 

VERANJÀ –Tăng III, 518 

1. Như vầy tôi nghe:  

Một thời, Thế Tôn trú ở Veranjà, dưới gốc cây 

Nalerupucimanda. Rồi Bà-la-môn Veranjà đi đến 

Thế Tôn; sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời 

chào đón hỏi thăm; sau khi nói nên những lời chào 

đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 

xuống một bên, Bà-la-môn Veranjà bạch Thế Tôn:  

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau: "Sa-

môn Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay 

không mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yếu, tuổi lớn 

trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối 

cuộc đời".  

Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy: "Tôn giả 

Gotama không đảnh lễ, không đứng dậy, hay không 

mời ghế ngồi các Bà-la-môn già yếu, tuổi lớn trưởng 

lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời". 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, như vậy là không 

đầy đủ. 
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- Này Bà-la-môn, Ta không thấy một ai trong thế giới 

chư Thiên, trong thế giới Ác ma, trong thế giới Phạm 

thiên, trong quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư 

Thiên và loài Người mà ta có thể đảnh lễ người ấy, 

đứng dậy hay mời ghế ngồi. Này Bà-la-môn, nếu 

Như Lai đảnh lễ, hay đứng dậy, hay mời ngồi ai, thời 

đầu người ấy bị bể tan. 

2. - Tôn giả Gotama, thật thiếu ý vị!  

- Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Này Bà-la-môn, 

các sắc vị, thanh vị, hương vị, vị vị, xúc vị, các vị ấy, 

Như Lai đã đoạn tận chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm 

cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 

làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này 

Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai 

nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama thật thiếu ý vị ". Nhưng Ông nói 

không phải với ý nghĩa này.  

3. "Tôn giả Gotama thiếu tài sản ". 

Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama thiếu tài sản ".Này Bà-la-môn, các 

sắc tài sản, thanh tài sản, hương tài sản, vị tài sản, 
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xúc tài sản, các tài sản ấy, Như Lai đã đoạn tận 

chúng, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 

làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 

khởi trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp 

môn, với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn 

chánh có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama thiếu tài 

sản". Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này.  

4. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết không hành 

động".  

Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết không hành 

động". Này Bà-la-môn, Ta nói không hành động về 

thân làm ác, về lời nói ác, về ý nghĩ ác. Ta nói không 

hành động về các pháp ác, bất thiện. Này Bà-la-môn, 

đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói về ta một 

cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-môn 

Gotama chủ trương thuyết không hành động". 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này.  

5. "Tôn giả Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ".  

Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Này 

Bà-la-môn, Ta tuyên bố đoạn diệt tham, sân, si. Ta 
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tuyên bố đoạn diệt các ác, bất thiện pháp. Này Bà-

la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói 

về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-

môn Gotama chủ trương thuyết đoạn diệt ". Nhưng 

Ông nói không phải với ý nghĩa này.  

6. "Tôn giả Gotama là người nhàm chán".  

Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người nhàm chán". Này Bà-la-

môn, Ta nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý 

nghĩ ác. Ta nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất 

thiện. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp 

môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói 

như sau: "Sa-môn Gotama là người nhàm chán ". 

Nhưng Ông nói không phải với ý nghĩa này.  

7. "Tôn giả Gotama là người chủ trương hư vô chủ 

nghĩa".  

Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người chủ trương hư vô". Này 

Bà-la-môn, Ta thuyết pháp để hư vô tham, sân, si. Ta 

thuyết pháp để hư vô các pháp ác, bất thiện. Này Bà-

la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, ai nói 

về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: "Sa-
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môn Gotama là người chủ trương hư vô". Nhưng 

Ông nói không phải với ý nghĩa này.  

8. "Tôn giả Gotama là người khổ hạnh".  

Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh ". Này Bà-la-

môn, Ta tuyên bố rằng cần phải khổ hạnh các pháp 

ác, bất thiện, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 

Này Bà-la-môn, với ai, các pháp ác, bất thiện, thân 

làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác được tu khổ hạnh, 

được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 

như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 

được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, 

Ta tuyên bố rằng người ấy là người khổ hạnh. Này 

Bà-la-môn, với Như Lai, các pháp ác, bất thiện, thân 

làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác đã được tu khổ hạnh, 

được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho 

như thân cây tala, được làm cho không thể tái sanh, 

được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. 

Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, với pháp môn này, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama là người khổ hạnh". Nhưng Ông 

nói không phải với ý nghĩa này.  

9. "Tôn giả Gotama chủ trương không nhập thai".  
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Này Bà-la-môn, có pháp môn này, do pháp môn ấy, 

ai nói về ta một cách chơn chánh có thể nói như sau: 

"Sa-môn Gotama chủ trương không nhập thai". Này 

Bà-la-môn, với ai mà khả năng nhập thai tái sanh 

trong tương lai đã đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm 

cho như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh, 

làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, Ta 

tuyên bố rằng người ấy chủ trương không nhập thai. 

Này Bà-la-môn, Như Lai đã đoạn tận khả năng nhập 

thai tái sanh trong tương lai đã đoạn tận, đã chặt đứt 

từ gốc rễ, đã làm cho như thân cây tala, đã làm cho 

không thể tái sanh, đã làm cho không thể sanh khởi 

trong tương lai. Này Bà-la-môn, đây là pháp môn, 

với pháp môn này, ai nói về ta một cách chơn chánh 

có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama chủ trương 

không nhập thai". Nhưng Ông nói không phải với ý 

nghĩa này.  

Ví như, này Bà-la-môn, có tám, mười hay mười hai 

cái trứng của con gà mái, được con gà mái khéo ấp 

nằm, ấp nóng và ấp dưỡng, và con gà nào trong 

những con gà con ấy, đầu tiên hết, lấy chân, móng, 

đầu, miệng hay mỏ phá vỡ vỏ trứng gà, ra ngoài một 

cách an toàn, con ấy được gọi là con trưởng hay con 

trẻ nhất?  
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- Thưa Tôn giả Gotama, con ấy phải được gọi là con 

trưởng. Thật vậy, thưa Tôn giả Gotama, con ấy là 

con trưởng trong tất cả các con gà ấy.  

10. - Cũng vậy, này Bà-la-môn, khi Ta, vì chúng 

sanh bị vô minh chi phối, như sanh ra từ trứng, bị 

bao trùm, đã phá vỡ vỏ trứng vô minh, một mình 

chứng được vô thượng Chánh Đẳng Giác ở đời. Này 

Bà-la-môn, thật sự Ta là vị đệ nhất, tối thắng ở đời.  

Lại nữa, này Bà-la-môn, Ta tinh cần tinh tấn, không 

biếng nhác. Ta trú niệm, không có thất niệm, thân 

được khinh an, không có tháo động, định tĩnh, nhất 

tâm.  

11. Này Bà-la-môn, ly dục, ly pháp bất thiện, Ta đã 

chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hỷ lạc 

do ly dục sanh, có tầm, có tứ.  

Làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, Ta chứng đạt và an trú 

Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 

không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm.  

Ly hỷ Ta trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 

lạc thọ, mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta 

chứng đạt và an trú Thiền thứ ba.  
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Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, Ta 

chứng đạt và an trú Thiền thứ tư, không khổ, không 

lạc, xả niệm, thanh tịnh.  

12. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 

cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 

dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 

tâm, hướng tâm đến Túc mạng minh. Ta nhớ đến 

đời sống quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, 

năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 

mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, 

một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 

nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia, 

Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giao cấp 

như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 

mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được 

sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, Ta có tên như thế này, 

dòng họ như thế này, giao cấp như thế này, thọ khổ 

lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 

khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh ra ở đây". Như vậy, 

Ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 

đại cương và các nét chi tiết.  

Này Bà-la-môn, đây là trong canh một, Ta chứng 

được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng 

tối diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 

nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất 
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sanh thứ nhất của Ta, như con gà con sanh ra khỏi 

vỏ trứng.  

13. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 

cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 

dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 

tâm, hướng tâm đến Trí tuệ về sanh tử của chúng 

sanh.  

Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống 

và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng chúng 

sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô 

xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 

nghiệp của họ.  

Những hạng chúng sanh này thành tựu thân làm ác, 

thành tựu miệng nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, phỉ báng 

các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà 

kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng 

chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

 Còn những hạng chúng sanh nào, thành tựu thân làm 

lành, thành tựu miệng nói lành, thành tựu ý nghĩ 

lành, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh 

kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 

này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 

các thiện thú, Thiên giới, cõi đời này.  
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Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta 

thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ 

rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người 

đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 

do hạnh nghiệp của họ.  

Này Bà-la-môn, đây là trong canh giữa, Ta chứng 

được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 

diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 

nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất 

sanh thứ hai của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 

trứng.  

14. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không 

cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử 

dụng, vững chắc, không dao động, như vậy, Ta dẫn 

tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Ta biết như thật: 

"Đây là khổ", biết như thật: "Đây là khổ tập", biết 

như thật: "Đây là Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 

con đường đưa đến Khổ diệt", biết như thật: "Đây là 

những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là nguyên nhân 

của lậu hoặc ", biết như thật: "Đây là các lậu hoặc 

diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến lậu 

hoặc diệt". Do biết như vậy, thấy như vậy, tâm của 

ta thoát khỏi lậu dục, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi 

vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, 

khởi lên sự hiểu biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
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thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không 

có đời sống nào khác nữa".  

Này Bà-la-môn, đây là trong canh cuối, Ta chứng 

được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối 

diệt, ánh sáng sanh. Do Ta sống không phóng dật, 

nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà-la-môn, đây là sự xuất 

sanh thứ ba của Ta, như con gà con sanh ra khỏi vỏ 

trứng.  

15. Được nghe nói như vậy, Bà-la-môn Veranja bạch 

Thế Tôn:  

- Đệ nhất là Tôn giả Gotama!  

Tối thắng là Tôn giả Gotama!  

Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 

thay, thưa Tôn giả Gotama! Thưa Tôn giả Gotama, 

như người dựng đứng dậy những gì bị quăng ngã 

xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 

cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 

trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 

Cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 

phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn 

giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. 

Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ 

nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.  
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20 Thế Tôn độ được cả thế giới không  - 

Kinh UTTIYA – Tăng IV, 502 

 

UTTIYA – Tăng IV,502 

(Thế Tôn thuyết pháp để làm gì; ngoại đạo chất vấn;  

con đường đưa đến khổ diệt; Thế Tôn - có bao nhiêu 

người được giải thoát) 

1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 

sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 

hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 

thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 

một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn:  

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 

thế giới là vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào 

khác là hư vọng?  

- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 

vô thường. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 

vọng". 

- Này Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 

tế... thế giới là không biên tế… sinh mạng và thân 

thể là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 

có tồn tại sau chết... Như Lai không có tồn tại sau khi 
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chết... Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 

chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại 

sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 

vọng?  

- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 

không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. 

Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư vọng". 

2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 

thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 

vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 

Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 

là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 

- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 

thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 

thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 

thân thể là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 

khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? ... 

có phải Như Lai không có tồn tại sau khi chết? ... có 

phải Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau 

chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 

không tồn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 

nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 

"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 

tại và không không tồn tại sau khi chết. Kiến này là 

sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 
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- Vậy cái gì được Tôn giả Gotama nói lên?  

- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 

đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 

qua, để khổ ưu được chấm dứt, để chánh lý được 

chứng đạt, để Niết-bàn được chứng ngộ. 

- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 

họ được thanh tịnh... để Niết-bàn được chứng ngộ", 

thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 

có một nữa, hay chỉ có một phần ba?  

Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 

3. Rồi Tôn giả Ànanda suy nghĩ như sau: "Chớ có để 

cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến rằng: "Sa-môn Gotama 

khi được nghe ta hỏi câu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 

né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 

là bất hạnh, là đau khổ lâu dài cho du sĩ Uttiya." Rồi 

Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya:  

4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 

ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 

nghĩa của lời nói.  

Ví như, này Hiền giả Uttiya, ngôi thành biên địa của 

vua với những nền móng vững chắc, với các thành 

lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
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đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 

có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 

vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 

đường chạy vòng quanh thành trì ấy, người ấy có thể 

không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trống trong 

thành lớn cho đến một con mèo có thể chui qua. 

Người ấy có thể không biết được: "Từng ấy loài hữu 

tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 

biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 

ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đi ra 

ngang qua cửa thành này.  

Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 

không phải là một vấn đề quan trọng (câu hỏi này 

của Thầy) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 

ra khỏi hay nữa phần thế giới, hay là một phần ba? 

Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 

được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 

ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy, sau khi 

đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 

tâm, làm yếu ớt trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 

Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chi, 

như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 

sẽ thoát khỏi thế giới".  
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Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thầy đã hỏi Thế 

Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 

sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi ấy cho Thầy.  
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21 Xuất gia để ăn trộm pháp - Kinh 

Susìma – Tương II, 211  

 

Susìma – Tương II, 211 

1) Như vậy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), 

Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng 

con sóc. 

I 

2) Lúc bấy giờ Thế Tôn được cung kính, được 

tôn trọng, được kính lễ, được cúng dường, 

được tôn sùng và Ngài nhận được các vật 

dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa 

và dược phẩm trị bệnh. 

3) Chúng Tỷ-kheo cũng được cung kính, 

được tôn trọng, được kính lễ, được cúng 

dường, được tôn sùng và cũng nhận được các 

vật cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa 

và dược phẩm trị bệnh. 

4) Nhưng các du sĩ ngoại đạo không được 

cung kính, không được tôn trọng, không được 

kính lễ, không được cúng dường, không được 
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tôn sùng và cũng không nhận được các vật 

dụng cúng dường như y áo, ẩm thực, sàng tọa 

và dược phẩm trị bệnh. 

II 

5) Lúc bấy giờ du sĩ Susìma trú ở Ràjagaha 

cùng với đại chúng du sĩ. 

6) Rồi hội chúng du sĩ của Susìma nói với du 

sĩ Susìma: 

- Thưa Hiền giả Susìma, ngài hãy đi đến và 

sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa-môn 

Gotama. Sau khi ngài học Chánh pháp xong 

hãy nói lại cho chúng tôi. Sau khi chúng tôi 

học pháp ấy chúng tôi sẽ nói lại với các gia 

chủ. Như vậy chúng tôi sẽ được cung kính, 

được tôn trọng, được kính lễ, được cúng 

dường, được tôn sùng và chúng tôi sẽ nhận 

được các vật dụng cúng dường như y áo, ẩm 

thực, sàng tọa và dược phẩm trị bệnh. 

7) - Thưa vâng, các Hiền giả. 

Du sĩ Susìma nghe theo hội chúng của mình, 

liền đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến nói 

lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả 
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Ananda; sau khi nói lên những lời chào đón 

hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 

III 

8) Ngồi xuống một bên, du sĩ Susìma nói với 

Tôn giả Ananda: 

- Này Hiền giả Ananda, tôi muốn sống Phạm 

hạnh trong Pháp và Luật này. 

9) Rồi Tôn giả Ananda đưa du sĩ Susìma đi 

đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 

rồi ngồi xuống một bên. 

10) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda 

bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, du sĩ Susìma này nói như 

sau: "Này Hiền giả Ananda, tôi muốn sống 

Phạm hạnh trong Pháp và Luật này". 

11) Vậy Ananda, hãy cho Susìma xuất gia. 

12) Và du sĩ Susìma được xuất gia dưới sự 

chỉ đạo của Thế Tôn và được thọ đại giới. 

13) Lúc bấy giờ nhiều vị Tỷ-kheo ở trước mặt 

Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: 
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"Chúng tôi biết rằng: "Sanh đã tận, Phạm 

hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 

không còn trở lui trạng thái này nữa." " 

IV 

14) Tôn giả Susìma được nghe: Nhiều Tỷ-

kheo trước mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh 

trí như sau: "Chúng tôi biết rõ rằng: ‘Sanh đã 

tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 

đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa.’" 

15) Rồi Tôn giả Susìma đi đến các Tỷ-kheo; 

sau khi đến nói lên với những Tỷ-kheo ấy 

những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 

những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 

ngồi xuống một bên. 

16) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susìma nói 

với các Tỷ-kheo ấy: 

- Có đúng sự thật chăng, chư Tôn giả ở trước 

mặt Thế Tôn đã tuyên bố chánh trí như sau: 

"Chúng con biết rõ rằng: ‘Sanh đã tận, Phạm 

hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 

không còn trở lui trạng thái này nữa’"? 

- Thưa có vậy, này Hiền giả. 
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17) Nhưng, chư Tôn giả biết như vậy, thấy 

như vậy chắc chứng được nhiều loại thần 

thông khác nhau: Một thân hiện ra nhiều 

thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình 

biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 

núi như đi ngang hư không; độn thổ trồi lên 

ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 

nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 

kiết-già đi trên hư không như con chim; với 

bàn tay chạm và rờ vào mặt trăng và mặt trời, 

những vật có oai lực, đại oai thần như vậy. Có 

thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến cõi 

Phạm thiên?. 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

18) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, 

thấy như vậy, chứng được thiên nhĩ thông 

thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại 

tiếng: chư Thiên và loài Người, xa và gần? 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

19) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, 

thấy như vậy, với tâm của mình biết được tâm 

của các chúng sanh khác, các loài Người 

khác: Tâm có tham biết là tâm có tham; tâm 

không tham biết là tâm không tham; tâm có 
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sân biết là tâm có sân; tâm không sân biết là 

tâm không sân; tâm có si biết là tâm có si; 

tâm không si biết là tâm không si; tâm chuyên 

chú biết là tâm chuyên chú; tâm tán loạn biết 

là tâm tán loạn. Đại hành tâm biết là đại hành 

tâm; không phải đại hành tâm biết không 

phải là đại hành tâm. Tâm chưa vô thượng 

biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô thượng 

biết là tâm vô thượng. Tâm Thiền định biết là 

tâm Thiền định; tâm không Thiền định biết là 

tâm không Thiền định. Tâm giải thoát biết là 

tâm giải thoát; tâm không giải thoát biết là 

tâm không giải thoát? 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

20) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, 

thấy như vậy, nhớ được nhiều đời quá khứ. 

Như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 

đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn 

mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 

trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, 

nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 

và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia 

ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 

giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, 

tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
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chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ 

ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế 

này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi 

chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây". Như 

vậy, chư Tôn giả nhớ đến nhiều đời sống quá 

khứ cùng với các nét đại cương và các chi 

tiết? 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

21) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, 

thấy như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 

nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 

Chư Tôn giả biết rõ rằng chúng sanh, người 

hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 

người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 

nghiệp của họ. Những chúng sanh này làm 

những ác hạnh về thân, làm những ác hạnh 

về lời nói, những ác hạnh về ý, phỉ báng các 

bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo 

tà kiến. Những người này sau khi thân hoại 

mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 

xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh này làm 

những thiện hạnh về thân, làm những thiện 

hạnh về lời nói, làm những thiện hạnh về ý, 

không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh 

kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những 
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người ấy sau khi thân hoại mạng chung được 

sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. 

Như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 

các vị thấy sự sống chết của chúng sanh. Các 

vị biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ 

cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 

mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ? 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

22) Vậy có phải chư Tôn giả biết như vậy, 

thấy như vậy, sau khi vượt khỏi Sắc giới, thân 

cảm xúc Vô sắc giới, an trú vào tịch tịnh giải 

thoát? 

- Thưa không phải vậy, này Hiền giả. 

23) Hay ở đây, có phải chư Tôn giả vừa trả 

lời như vậy, vừa không chứng được các pháp 

này? 

24) --Này Hiền giả, không có chứng được gì. 

25) Như thế nào? 

- Thưa Hiền giả Susìma, chúng tôi chứng 

được tuệ giải thoát. 
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26) - Tôi không biết được ý nghĩa một cách 

rộng rãi lời nói vắn tắt này của chư Tôn giả. 

Lành thay nếu được chư Tôn giả nói lên cho 

tôi, để tôi có thể hiểu ý nghĩa một cách rộng 

rãi lời nói vắn tắt này của chư Tôn giả! 

27) - Này Hiền giả Susìma, dù cho Ông có 

biết hay Ông không biết, chúng tôi chứng 

được Tuệ giải thoát. 

V 

28) Rồi Tôn giả Susìma từ chỗ ngồi đứng dậy 

đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 

và ngồi xuống một bên. 

29) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Susìma 

trình bày lên Thế Tôn tất cả câu chuyện với 

các Tỷ-kheo ấy. 

30) - Này Susìma, trước hết là trí về pháp trú, 

sau là trí về Niết-bàn. 

31) - Bạch Thế Tôn, con không hiểu được ý 

nghĩa một cách rộng rãi lời nói vắn tắt này 

của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu 

Thế Tôn nói lên cho con để con có thể hiểu ý 
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nghĩa một cách rộng rãi, lời nói vắn tắt này 

của Thế Tôn! 

32) - Này Susìma, dù cho Ông có biết hay 

Ông không có biết, trước hết là trí về pháp 

trú, sau là trí về Niết-bàn.  

Này Susìma, Ông nghĩ thế nào? Sắc là 

thường hay vô thường? 

- Là vô thường, bạch Thế Tôn? 

33) Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có 

hợp lý chăng khi chúng ta quán vật ấy là: 
" Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 

tự ngã của tôi "? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

34) Thọ là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

35) Tưởng là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 
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36) Các hành là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

37) Thức là thường hay vô thường? 

- Vô thường, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có 

hợp lý chăng nếu chúng ta quán vật ấy là: 

"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 

tự ngã của tôi"? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

38) Do vậy, này Susìma, cái gì thuộc sắc 

pháp quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay 

ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, 

tất cả sắc pháp cần phải được quán như chơn 

như sau: "Cái này không phải của tôi, cái này 

không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 

của tôi ". 

39) Cái gì thuộc thọ quá khứ, vị lai hay hiện 

tại... (như trên)... 
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40) Cái gì thuộc tưởng quá khứ, vị lai hay 

hiện tại... (như trên)... 

41) Cái gì thuộc hành quá khứ, vị lai hay hiện 

tại... (như trên)... 

42) Cái gì thuộc thức quá khứ, vị lai hay hiện 

tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, 

xa hay gần, tất cả thức cần phải quán như 

chơn với chánh trí tuệ như sau: "Cái này 

không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 

cái này không phải tự ngã của tôi ". 

43) Này Susìma, thấy như vậy, vị Đa văn 

Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm 

chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, 

nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối 

với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly 

tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 

khởi lên biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 

biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 

những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 

trạng thái này nữa".  

Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do duyên 

sanh, già chết sanh khởi"? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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44). .. 

45) "Do duyên thủ, hữu sanh khởi?" Này 

Susmìa, Ông có thấy chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

46) Này Susìma, Ông có thấy chăng: "Do 

duyên ái, thủ sanh khởi"? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

47) "Do duyên thọ, ái sanh khởi. Do duyên 

xúc, thọ sanh khởi. Do duyên sáu xứ, xúc sanh 

khởi. Do duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. 

Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. Do duyên 

hành thức sanh khởi. Do duyên vô minh, hành 

sanh khởi". Này Susìma, Ông có thấy chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

48) "Do sanh diệt, già chết diệt", này Susìma, 

Ông có thấy chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

49) "Do hữu diệt, nên sanh diệt", này 

Susìma, Ông có thấy chăng? 
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- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

50) "Do thủ diệt, nên hữu diệt. Do ái diệt nên 

thủ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do xúc diệt 

nên thọ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do 

danh sắc diệt, nên sáu xứ diệt. Do thức diệt, 

nên danh sắc diệt. Do hành diệt nên thức diệt. 

Do vô minh diệt, nên hành diệt!". Này 

Susìma, Ông có thấy chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

51) Nhưng này, biết như vậy, thấy như vậy, 

Ông có chứng được các thần thông nhiều 

loại sai khác: Một thân hiện ra nhiều thân; 

nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến 

hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi 

như đi ngang hư không; độn thổ, trồi lên 

ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trên 

nước không chìm như đi trên đất liền; ngồi 

kiết-già đi trên hư không như con chim; với 

bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, 

những vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy. 

Có thể sử dụng thân một cách tự tại cho đến 

cõi Phạm thiên? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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52) Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy 

như vậy, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, 

Ông có thể nghe hai loại tiếng, tiếng chư 

Thiên và tiếng loài Người, tiếng xa và tiếng 

gần? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

53) Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy 

như vậy, với tâm của mình biết được tâm của 

chúng sanh sai khác, của loài Người sai khác. 

Với tâm có tham, Ông biết được tâm có 

tham... với tâm không giải thoát, Ông biết 

được là tâm không giải thoát; với tâm giải 

thoát, Ông biết được là tâm giải thoát? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

54) Này Susìma, có phải biết như vậy, thấy 

như vậy, Ông có thể nhớ được nhiều đời quá 

khứ sai khác. Như một đời... (như trên)... Ông 

có thể nhớ được nhiều đời quá khứ sai khác 

cùng với các nét đại cương và các chi tiết? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

55) Này Susìma, nhưng biết như vậy, thấy 

như vậy, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
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Ông có thể thấy các chúng sanh chết đi sanh 

lại... Ông có thể biết các chúng sanh tùy theo 

hạnh nghiệp của họ? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

56) Này Susma, nhưng biết như vậy, thấy như 

vậy, có phải sau khi vượt khỏi các sắc pháp, 

với thân cảm thọ vô sắc pháp Ông an trú với 

tịch tịnh giải thoát? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

57) Nay ở đây, này Susìma, với câu trả lời 

như vậy, với những pháp này không chứng 

được, này Susìma, có phải Ông không làm 

được điều này? 

VI 

58) Rồi Tôn giả Susìma cúi đầu đảnh lễ chân 

Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 

- Một tội lỗi con đã vi phạm, bạch Thế Tôn, 

vì ngu đần, vì si mê, vì bất thiện. Con đã xuất 

gia như một người ăn trộm pháp trong Pháp 

và Luật khéo giảng này. Bạch Thế Tôn, mong 

Thế Tôn chấp nhận con tội lỗi này là một tội 

lỗi để con ngăn ngừa trong tương lai! 
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59) Này Susìma, thật sự Ông đã phạm tội, vì 

ngu đần, vì si mê, vì bất thiện, Ông đã xuất 

gia như người ăn trộm pháp trong Pháp và 

Luật khéo giảng này. 

60) Ví như, này Susìma, người ta bắt được 

một người ăn trộm, một người phạm tội, dắt 

đến cho vua và thưa: "Thưa Đại vương, đây 

là người ăn trộm, người phạm tội. Đại vương 

hãy gia phạt người ấy theo hình phạt nào như 

Đại vương muốn". Vua ấy nói như sau: "Các 

Ông hãy đem người này, lấy dây thật chắc 

trói cánh tay người này thật chặt về phía sau, 

cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung 

quanh trên một xe nhỏ với một cái trống, đi 

từ đường này tới đường khác, từ ngả ba này 

đến ngả ba khác, dắt người ấy ra khỏi cửa 

thành phía Nam, và hãy chặt đầu người ấy tại 

thành phía Nam". 

Những người kia vâng theo lời vua dạy, lấy 

dây thật chắc trói cánh tay người ấy thật chặt 

về phía sau, cạo trọc đầu, dắt người ấy đi 

xung quanh trên một xe nhỏ với một cái 

trống, đi từ đường này tới đường khác, từ ngả 

ba này tới ngả ba khác, dắt người ấy ra khỏi 
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cửa thành phía Nam, và chặt đầu người ấy tại 

thành phía Nam. 

61) Này Susìma, Ông nghĩ thế nào? Người ấy 

do nhân duyên như vậy có cảm thọ khổ ưu 

hay không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

62) Này Susìma, dù cho người ấy do nhân 

duyên như vậy cảm thọ khổ ưu, hay không 

cảm thọ khổ ưu, thời sự xuất gia với tư cách 

ăn trộm pháp trong Pháp và Luật khéo thuyết 

này, do nhân duyên ấy phải rơi vào và chịu 

đựng khổ báo còn kịch liệt hơn và quả báo 

còn đau đớn hơn. 

63) Này Susìma, Ông thấy phạm tội là phạm 

tội và như pháp phát lộ, nên chúng ta chấp 

nhận tội ấy cho Ông. Này Susìma, như vậy 

Luật của bậc Thánh được tăng trưởng, khi 

thấy được phạm tội là phạm tội và như pháp 

phát lộ để ngăn giữ trong tương lai.   
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